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Pudasjärvi

Ravintola avoinna
la 12-01.

Romekievarintie 4
(Safaritalo) 93280 Syöte
Puh. 040 356 1335

Tervetuloa!

Karaoke- ja tanssi-ilta
la 22.5 alk klo 21.
Vetäjänä Pepe.

HAKUNA MATATA
TERVETULOA! Teeritie Ranua p. 040 350 9540

Pe 21.5

ilmoittautuminen
tunti ennen
turnauksen alkamista

Pizzeria

La 22.5 21.00-01.30
Texas Hold’em
Pokeriturnaus
klo.20.00

Karaoke-
kilpailun
alkukarsinta
“ Laula itsesi
etelän
lämpöön!”

Ilmoittautumiset
klo.21.30 mennessä

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

TULOSSA mm.

lippu 10 € sis.ep

Lauantaina 22.5.

Kyläsoittajat

29.5.10 Dreams
18.6.10 Souvarit

avoinna 23.00-04.00

Wintti
Disco

Pe ja la myös KARAOKE

Langattomat 

Valvonta-

järjestelmät
 

 

 

Hinnat alkaen 129€ 

alv 22%
sis. keskusyksikön ja yhden kameran

 Digitaalinen 

Video Tallennin 
Dahua DH-

DVR0404LN-S

 

-  Live, tallennus, katselu, varmuuskopi- 

  ointi & kaukokäyttö samanaikaisesti

-  160 tuntia tallennustilaa ja kun 

  kiintolevy täyttyy, aloittaa auto- 

  maattisesti tallennuksen uudelleen

- Reaaliaikainen kuva max neljälle  

  kameralle, 100 fps tallennus CIF ja  

  25 fps tallennus 4CIF kuvakoolle 

690€
 

König CCTV 
järjestelmä, ohjausyksikkö 

ja neljällä kameralla 
 

-  Säänkestävät ja pimeäkäyttöön  

  tarkoitetut kamerat

-  Mikrofoni äänelle

-  Ohjausyksikkö kytketään suoraan  

  televisioon tai esim. videoon

-  Tallennus voidaan laittaa ajastetusti  

  joko liikeperustaisesti tai jatkuvana.

 1-vuoden takuu 

  299€
 

 

Valvontakamerat myös asennettuna, 

kysy lisää liikkeestämme!

Asennamme myös valvonta-         

kamerajärjestelmiä, joita voit katsoa 

netin kautta, vaikka toisella puolella 

maapalloa reaaliaikaisesti!

- Helposti itse

  asennettavat ja 

  siirreltävät 2.4Ghz / Wlan    

  kamerajärjestelmät.

- Soveltuu erinomaisesti esim:

  Hevostalli, Navetta, Lasten ja koti- 

  eläinten seuraamiseen.

- Kamerassa IR valo. Toimii myös

  pilkkopimeässä.

- Säänkestävät / Sabotaasi suojatut 

  IP 54 tai IP 65 koteloinnit

- Kuvaa voi katsoa TV tai tietokone 

  näytöltä.

- Järjestelmä voidaan liittää internettiin

  lisävarusteena saatavaa sovitinta  

  käyttämällä.Tällöin kuvaa voidaan 

  katsoa tietokoneelta internetin

  välityksellä mistä tahansa. 
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Tässä luettavaksenne maatalous-
yrittäjien ensimmäinen lehtiliite,
kiitos Turusen Hempalle, joka mei-
tä tähän innosti. Kiitos myös kai-
kille, jotka ovat osallistuneet juttu-
jen tekoon ja ostaneet mainoksia
lehtiliitteeseemme! Erikoiskiitokset
MTK: laisille, jotka omien töiden
lisäksi käyttivät paljon aikaa lehti-
työhön! Sivuilla on paljon mielen-
kiintoisia juttuja, yhteistyökump-
paneiden mainoksia ja jäsenetuja.

Tuottajien jäsenyys kannattaa.
Valtakunnallisesti jäsenedut ovat
mittavat koskien vakuutuksia, tuo-
tevastuuvakuutusta jne. Nämä
edellä mainitut liittyy taloudelli-
seen hyötyyn, mutta tärkein etum-
me jäsenillemme on edunvalvonta
ja tähän me panostamme.

Paikallisesti lomitusasiat on täl-
lä hetkellä ykköshuolenaiheemme
ja tämän eteen teemme todella työ-
tä. Maataloustuottajien lomituspal-
velut täytyy toimia ja kannamme
huolta myös maatalouslomittajien
hyvinvoinnista ja työssä jaksami-
sesta. Hyvinvoiva työyhteisö on
avainasemassa tässä asiassa.

Valtakunnallisesti maataloudes-
sa menee heikosti. Tuotteista saa-
tava hinta on alhainen ja menopuo-
lelle hinnanlaskut haalaa pahasti

Maatalousyrittäjyys
on elämäntapa

jälkijunassa. Metsäpuolella on nä-
kyvissä heikkoa valoa.  Paineita
luovat eläinaktivistien iskut maa-
tiloille. Meille se tärkein, kotirau-
ha, ei olekaan enää itsestäänsel-
vyys. Suomessa tuotantoeläimistä
pidetään hyvää huolta ja väärin-
käytöksissä on usein takana hen-
kilökohtaiset ongelmat.

Mutta, kun lehtiä lukee, tulee
sellainen kuva, että maataloudes-
sa ei koskaan ole mennyt hääppöi-
sesti ja aina huonompaa on tiedos-
sa. Silti maaseudulla on vuosikym-
menet eletty, rakennettu, kasvatet-
tu lapsia ja ruokaa on ollut joka päi-
välle. Viljelijät ovat pitäneet huol-
ta siitä, että kuluttajat saavat syö-
däkseen kotimaista ja puhdasta
ruokaa.

Kuinka me vanhemmat osai-
simme antaa lapsillemme myön-
teistä kuvaa maanviljelijän amma-
tista ja sen hyvistä puolista huo-
noinakin aikoina? Myönnettäköön,
että itselläkin tulee aika-ajoin ura-
kalla naristua, kun oikein vastus-
taa ja tympii.

Maatalousyrittäjyys on elämän-
tapa. Vähäisistä lomapäivistä
(26pv/vuosi), pitkistä työpäivistä
sekä ainaisesta penninvenyttämi-
sestä huolimatta hyviä puolia on

paljon, jos niitä vain osaa arvostaa:
vapaus tehdä työt omaan tahtiin,
lapset saa kasvaa kotona, ympäröi-
vä luonto, elämänarvot ja niin edel-
leen. Näistä kun osaisimme kertoa
jälkikasvullemme niin että he nä-
kisivät tämän alan mahdollisuudet
varteenotettavana ammattina. Su-
kupolvien työ ei menisi hukkaan

Jäsenedut paikallisesti:
- Uimaliput jäsenetuhintaan.
- Liikuntahallivuoro maanantai-

sin klo 12.00.
- Jäsenedut valtakunnallisesti:
- Woikosken kaasuista alennus.
- Tuotevastuuvakuutus, koskee

myös esim. aidalta myytyä tar-
kastamatonta poronlihaa.

- Lähivakuutuksen ja Tapiolan
vakuutuksista prosentuaaliset
alennukset.

- OP- Pohjola
- Wakka- ohjelma
- Nordea
- MTK veropuhelin, EU avusta-

jat, maaseudun tukihen-
kilöverkko jne.

- Elisa, jäsenverkko Reppu jne.
- Holiday Club, Radisson SAS,

Lomayhtymä, St1,
Neste Oil, Kultajousi,

- Valtra traktoribonus, Ympäris-
töpalvelu sekä monia muita
etuja!

JÄSENYYS
KANNATTAA!
Jäsenasioissa ota yhteyttä:
sihteeri Veli Hyttinen
p. 0400 124 994

KESÄKUU:Energiareissu
18.6.2010

HEINÄKUU: Lätynmyyntiä Pu-
dasjärven markkinoilla.
Retki Ouluun Toppilan Möljälle
23.7.2010.

ELOKUU: Vattumarkkinoille
osallistuminen 21-22.8.2010

SYYSKUU: Isäntäpäivät ja syys-
markkinat yhteistyössä OSAO:n
kanssa 18.9.2010.

LOKAKUU: Konekillerireissu.

MARRASKUU: Syyskokous.

JOULUKUU: Pikkujoulut ja
mahdollisesti koko perheen jou-
lupuuroruokailu ohjelmineen.

TERVETULOA RUNSAIN
JOUKOIN TAPAHTUMIIN
JA REISSUIHIN!
Edunvalvonta-asioissa ota yhteyt-
tä eri alojen vastaaviin, tiedot löy-
tyvät kotisivuiltamme
www.mtkpudasjarvi.kotisivukone.com

Esimerkkejä MTK:n
tarjoamista jäseneduista.
tarkat edut ehtoineen
löytyvät www.mtk.fi

Tulevia tapahtumia

MTK-Pudasjärvi johtokunta 2010:

ja kylät pysyisivät elinvoimaisina!
Meidän viisivuotias tuleva eska-

rilainen Joel on henkeen ja vereen
lehmäihmisiä. Päivittäin hän käy il-
tanavetoilla opastamassa meitä,
sekä joskus myös lomittajia.  Sa-
malla hän huomaa kaikki muutok-
set navetassa: Äiti, iskä, miksi tuo
lehmä on siirretty tuohon, mihin se
ja se on viety, miksi tuolla on uu-
det liivit jne. Hän tiskailee maito-
huoneessa ja hoitaa vasikoita. Hän
tunnistaa lehmät niiden päästä si-
säänotettaessa ja viime kesänä
Wanager nimisen lehmän kohdal-
la kuului joka ilta leveästi huuto:
WWanageeeeeeerrrrrrrrrr tulee. Se
kuulosti äidin korvaan niin hienol-
ta!

Tässä joku kuukausi sitten Joel
haki vanhasta astianpesukoneesta
ylähyllykön ja teki siitä robottina-
vetan kaikkine värmeineen. Men-
nessäni katsomaan navettaa, hän
leikkeli pikkulehmiltään (arviolta
60 kpl) sarvia ja kyselin, että mitä
ihmettä hän touhuaa. Poika katsoi
minua tietävänä ja valisti sitten:
“Höh, etkö sinä tiedä, että robotti-
navettaan ei sarvipäitä viedä. Minä
nupotan nämä ennen kuin ne pää-
sevät uuteen navettaan!” Olipa
poika taas kuunnellut tarkasti van-
hempien raateja.

Olisiko tässä pojassa ISÄNTÄ
ainesta? Uskon vakaasti näin.

Mari Kälkäjä,
puheenjohtaja MTK Pudasjärvi

Innokas navettamies
5-vuotias Joel tiskaa-
massa lypsyastioita!

Huom! Seurakunnan tapahtumat ovat poikkeuksellisesti sivulla 26

Mari ja Joel Kälkäjä

Tämä Pudasjärvi-lehden Maaseutuliite on tehty yh-
teistyössä MTK-Pudasjärven kanssa. Kiitämme
kaikkia lehden tekemiseen osallistuneita hyvästä
yhteistyöstä!

Puheenjohtaja Mari Kälkäjä
p. 040 5292317
Varapuheenjohtaja Timo Vä-
häkuopus p. 0400 184 541

Sihteeri Veli Hyttinen
p. 0400 124 994
Muut johtokunnan jäsenet:
Juhani Jurmu, Sirkka Pankinaho,

Kari Peuraniemi, Urpo Puola-
kanaho Heikki Putula, Ulla Ris-
sanen, ja Sanna Vainio

Vuoden ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa Puikkarin kokous-
huoneessa Ulla Rissanen, Timo Vähäkuopus, Mari Kälkäjä, Urpo Puo-
lakanaho, Kari Peuraniemi, Heikki Putula, Sirkka Pankinaho ja Veli
Hyttinen. Kuvasta puuttuvat Juhani Jurmu ja Sanna Vainio.
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OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO
PUDASJÄRVEN YKSIKKÖ
JYRKKÄKOSKENTIE 18 A, 93100 PUDASJÄRVI
PUHELIN 010 27 21085 
WWW.OSAO.FI

Hevosala kasvaa ja pätevälle ammattilaiselle on töitä! Opis-
kele hevostenhoitajaksi tai ratsastuksenohjaajaksi Oulun 
seudun ammattiopistossa. Kysy henkilökohtaisista opiske-
lusuunnitelmista.

Lue lisää www.osao.fi

Hevosalan ammattilaiseksi

Koillismaan Kuntoneva

Puistotie 2
Pudasjärvi

044-2944345
http:// kuntoneva.kotisivukone.com

AVOINNA
MA-TO 8-19:45

PE 8-17:45
LA 11-15:00

suljettu la kesä ja heinäkuun

• Kuntosali
• Fysioterapia
• Hierontaa opiskelijatyönä
• Infrapunasauna
• Puistojumppa maanantaisin Paavalinpuistossa

klo 18:15, alkaen 31.5,
hinta 3 €/kerta tai 20 €/kausi

Muistojen tiellä
Kauttamme Kaavin Kiven
kauneimmat muistomerkit.
Tervetuloa tutustumaan malleihin
liikkeessämme.
Hautamuistomerkit nyt kesän
asennuksiin.

Pudasjärven Hautaustoimisto
 ja Kukka Ky, Pihlaja
Torikeskus
Puh. (08) 821 122
0400 330 058

www.kaavinkivi.fi

Navetan rakentaminen:

Suunnittelu kannattaa tehdä huolella

Julkaisja:Yhteistyössä MTK Pudasjärvi ja Pudasjärvi-lehti
Vastaavat toimittajat: Mari Kälkäjä ja Heimo Turunen
Toimituskunta: Timo Vähäkuopus, Sirkka Pankinaho

MTK Pudasjärvi maaseutulehti toukokuu 2010
Toimittajat: Rauni Räisänen
Sivunvalmistus: Pudasjärvi-lehti Oy
Painopaikka: Suomalainen Kirjapaino Kajaani

Suomen Salaojakes-
kus Oy on ProAgrioi-
den omistama suunnit-
telutoimisto, joka on
erikoistunut mm. maa-
talouden tuotantora-
kennusten suunnittelu-
palveluihin
www.sskoy.fi

Kun kysytään investointeja
tehneiltä maatalousyrittäjil-
tä mitä he tekisivät toisin,
lähes kaikki kertovat, että
panostaisivat nyt enemmän
suunnitteluun ja tutustumi-
seen erilaisiin ratkaisuihin.
Investointihankkeissa onnis-
tuneita tiloja näyttää yhdis-
tävän yksi asia; he ovat var-
mistaneet, että tuotantora-
kennus on nopeasti täynnä
tuottavia eläimiä. Tämä an-
taa anteeksi myös kohtuul-
lisia ennakoimattomia inves-
tointikustannusten ylityksiä.

Hyvinvointiin kannattaa
panostaa. Rauhallinen na-
vetta, hyvät vasikkatilat, väl-
jät mitoitukset sallivat lajin-
mukaisen käyttäytymisen ja
heikoimmillekin mahdolli-
suuden ruokailuun ja juon-
tiin. Pehmeät alustat parsis-
sa, ruokintapaikoilla ja lyp-
sypaikalla houkuttavat eläi-
miä liikkumaan. Rakentami-
sessa erityistä huomiota
kiinnitetään kaikkiin eläin-
ten oleskelualueilla oleviin
pintoihin, jotta ne eivät ai-
heuta vauriota eläimille. Pa-
nosta pyöristettyihin ja hiot-
tuihin nurkkiin esimerkiksi
makuuparren takaosassa ja
betoniseinien nurkkauksiin.
Panosta myös ritiläpalkkien
rakentamisen aikaiseen suo-
jaukseen ja kalusteputkien
päiden suojaamiseen. Omat
tilat eri eläinryhmille mah-
dollistavat sopivan sisäil-
maston toteuttamisen.

Panosta kestäviin materi-
aaleihin. Kuumasinkityt te-

räsosat kestävät navettaolo-
suhteissa. Lämmitetyt ovien
kynnykset ja nosto-ovien
kiskot parantavat ovien toi-
mintaa. Lannanpoiston toi-
mivuus on syytä varmistaa
viimeistelemällä lantakuilu-
jen seinät kitkaa pienentävil-
lä menetelmillä. Seinät voi
tarvittaessa pinnoittaa esi-
merkiksi lasikuituhartsilla.
Erityisesti kasvuhakuisilla
tiloilla kannattaa panostaa
laajennettavuuteen. Se ei saa
jäädä pelkästään rakennus-
suunnittelijan pöydälle.

Paloturvallisuus
huomioon
Sähköjärjestelmien viat ovat
suurin yksittäinen syy nave-
toiden paloihin. Asianmu-
kainen vikavirtasuojaus ja
sähköpääkeskuksen tarkis-
taminen lämpökamerakuva-
uksella täydellä kuormalla
edesauttavat paloturvalli-
suutta. Tuotantorakennus-
ten hajasijoittaminen mini-
moi suurpaloriskiä tilakes-
kuksessa. Rakennushank-
keen aluksi rakennetaan
kunnon liikenneväylät ra-
kennuksen ympärille.

 Taloussuunnittelu on
kaiken perusta ja investoin-
tien tulee perustua kannatta-
vuuslaskelmiin.  Hankkee-
seen otetaan palvelukseen
pääsuunnittelija, joka on
hankkeessa mukana alusta
loppuun saakka ja johtaa
myös suunnittelua eikä ole
pelkästään nimenä paperis-
sa. Rakennussuunnittelija ja

toiminnallinen suunnittelija
laativat toiminnalliset ratkai-
sut. Yleensä yksinkertaisen
näköiset suunnitelmat ovat
edullisimpia ja toimivia. Ra-
kennuspaikan rakennetta-
vuus varmistetaan maapoh-
jatutkimuksella. Ammatti-
taitoinen rakennesuunnitte-
lija ehdottaa runkoraken-
teeksi maapohjatutkijan
kanssa kokonaistaloudelli-
sesti edullisinta runkoa eikä
välttämättä suoraan suun-
nittele rakennussuunnitteli-
jan esittämällä ratkaisulla.
Monesti tulee tilaajallekin
yllätyksenä hintaerot erilai-
silla runkoratkaisuilla.
Isommissa kohteissa ero voi
olla kuusinumeroinen. Kil-
pailuttamisen onnistumisel-
le tarkat suunnitelmat ovat
ensiarvoisen tärkeitä. Uu-
simmat suunnitteluohjelmat
tuottavat  edustavia kuvia ja
helpottavat suunnitelmien
ristiriitojen minimointia.
Hankintojen kilpailuttami-
nen kannattaa ajoittaa talvel-
le. Silloin hankinnat pystyy
toteuttamaan talviehdoilla ja
se näkyy myös hinnassa.

Rakennuttaminen
rakennushankkeen
johtamista.
Rakennuttamisen ulkoista-
misella säästää helposti niin
itseään, perhettään kuin yri-
tystään. Laajennuskustan-
nukset selvitetään yhdessä
pankin kanssa ennen hank-
keen aloitusta. Säännöllisil-
lä työmaakokouksilla var-

mistetaan, että työmaa edis-
tyy ja ongelmat ratkaistaan
etukäteen.  Moni maatalous-
yrittäjä ei huomaa selvittää
kumppaninsa taloudellisia
taustoja ja huomaa asian kun
työmaa ei edisty eikä mate-
riaaleja saa.  Kirjalliset sopi-
mukset ovat päteviä.  Jos
työturvallisuusvastuusta ei
ole tarkemmin sovittu, on ti-
laaja yleensä vastuussa työ-
turvallisuudesta.  Talvira-
kentamista kannattaa vält-
tää, sillä se merkitsee lisään-
tyviä kustannuksia ja ongel-
mia rakentamisessa.

Teknologiainvestoinnit
keskitetään toimiviin ja yk-
sinkertaisiin ratkaisuihin. Jos
jonkin voi toteuttaa luon-
nonvoimin tai nykyisellä
kalustolla, niin uusiin konei-
siin ei tarvitse investoida. So-
vita koneketjut toisiinsa so-
piviksi kokonaisuuksiksi
huomioiden laajennusmah-
dollisuudet. Monin ominai-
suuksin varustetut laitteet
ovat häiriöherkkiä huonolle
sähkölle, joten hyvään vara-
voimasähköön panostetaan.

 Hankinnat kannattaa
suunnata laitteisiin, joissa on
asianmukaiset hyväksymis-
merkinnät. Jos tapaturma
sattuu, hyväksymättömän
laitteen aiheuttamasta va-
hingosta ei saada korvausta.

Ari Hyvärinen SSK

Pihattojen ja navettojen kustannuksista puhutaan paljon investointeja
suunniteltaessa. Asiaa voidaan lähestyä myös toiselta kannalta: Mikä na-

vetassa saa maksaa? Yleisesti voidaan todeta, että mikä tahansa saa
maksaa, kunhan se maksaa itsensä takaisin. Kansantaloudellisesti

katsottuna kannattaisi panostaa kotimaiseen teknologiaan ja osaamiseen.

Tämän vuoden tammikuun lopulla oli Sarakyläs-
sä Juhani ja Sirpa Jurmun tilalla uuden navetan
avoimet ovet, jossa kävi päivän mittaan yli 500
henkilöä tutustumassa. Navetan rakentamises-
sa käytettiin SSK:n suunnittelupalvelua.

Tätä Maaseutu liitteen sisältävää lehteä jaetaan Pudasjärven lisäksi Kuusamon,
Taivalkosken, Iinseudun ja Puolangan mtk viljelijäjäsenille.
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TÄHTI-KIVENNÄISET KESÄKSI SINUNKIN KARJALLE!

Nokia 2730 
3 G-puhelin

lähes 4 tunnin puheaika
340 tunnin valmiusaika
FM-radio, internet, 2 Mb 
kamera
upea muotoilu, suuri 
värinäyttö

Rakenna tilallesi sopiva paketti, saat Nokia 2730 -känny-
kän. Pakettiin voit valita Tähti-kivennäisiä, Tähti-ADE vita-
miinia, Tähti Seleeni-E:tä tai Tähti-Energialisää tai
K-maatalous Makukivennäiset. Tarjous voimassa
1.3. - 31.5.2010 väh. 2000 kg kertatoimituksiin suoraan 
tilalle. Toimitus 31.5.2010 mennessä. 
Alv 12% ja rahdit lisätään hintaan.

Valitse näistä Tähti-tarjoushinnoin! (alv0%)

Tuote Lavalla tn-hinta

Magnesium-Tähti 500 kg  415 € 

Magnesium-Tähti 1000 kg  404 € 

Lypsy-Tähti 500 kg  410 € 

Lypsy-Tähti 1000 kg  399 €

Kalsium-Tähti 500 kg  416 € 

Kalsium-Tähti 1000 kg  405 € 

Tähti-Seoskivennäinen 500 kg 317 € 

Tähti-Seoskivennäinen 1000 kg 306 €

Tähti-ADE vitamiini 800 kg  693 €

Tähti Seleeni-E 800 kg  689 € 

Tähti-Energialisä 800 kg  656 €

K-maatalous Tunnutus 500 kg  291 €

K-maatalous Lypsy 500 kg  232 €

K-maatalous Kalsium 500 kg  207 €

Tilaa 
2000 kg

Tähti/Maku-

kivennäisiä

Nokia 2730

on sinun!

Mtk-tMtk-tMtk-tMtk-tMtk-taivaivaivaivaivalkoskialkoskialkoskialkoskialkoski

MenestyksellistäMenestyksellistäMenestyksellistäMenestyksellistäMenestyksellistä
Yhteistyötä!Yhteistyötä!Yhteistyötä!Yhteistyötä!Yhteistyötä!

Se kaikki alkoi vuoden 2009 alussa, vaikkakin se oli muhinut mieheni
Timpan ajatuksissa silloin tällöin reilun parinkymmenen vuoden ajan.

Armeijasta tullessa v. 1988 se jo vakavasti harkitsi ostoa, mutta ta-
jusi onneksi, että on tärkeämpääki laitettavaa, niin kuin esimerkiksi
uusi navetta ja koneita yms. Netti alkoi olla auki jatkuvasti ja taloon
ilmestyi erilaisia moottoripyörälehtiä.Niitä se katseli kaiket illat ja usein
myös päivisin. Ja aina kun sopivan mallinen löytyi,kuului huuto: tuup-
pa kahtomaan, mitä oot mieltä.Minä olin sitä mieltä, että ei osteta, ei
sillä ettenkö tykkäisi pyöristä, mutta vaarallinen on ja maksaa liikaa.

Kiistelyä jatku koko kevään, oltiin puolesta ja vastaan. Kerran se
sano kesken navetoinnin niin sydäntä särkevällä äänellä, että “Miksi
sinä tämän multa haluat kieltää, josta minä oon aina haaveillu”. Sil-
lon vähän sisimmässä kolkutti. Sitä pyöränruikutusta jatkui monta
kuukautta ja sitte se löysi sopivan eräästä maahantuontifirmasta Ete-
lä-Suomesta  ja sen se sitte tilasi. Ei kotona ollessa, vaan taisi olla jos-
sakin kokousreissulla, kun se teki sen ratkasevan liikkeen.

Pyörä luvattiin toimittaa toukokuun lopussa, mutta aina se jäi lu-
pauksista huolimatta tulematta. Aikansa malttamattomana ootettu-
aan, päätti ottaa yhteyttä toiseen vastaavaan firmaan. Siellä homma
oli näppärämpää ja toimitus pelasi. Pyörä vain ei ollut hänen toivo-
mansa grafiitinharmaa vaan tavallinen tylsähkö hopea.

Minä allekirjottanu en ollu vieläkään suosiollinen ostoajatukselle
ja sitte kun se pyörä juhannuspäivänä tuli, en noussu etes päivälevol-
ta kahtomaan sitä. Seuraavan kahden viikon ajan se liikutteli pyörää
piha-alueella, että minä näkisin sen, mutta laitoin aina kädet pään si-
vuille, etten vahingossakaan kahtoisi sitä. Kahden viikon jälkeen ajat-
telin, että nyt riittää. Näin että miehellä oli paha mieli kiinnostukseni
puutteesta pyörää kohtaan. Kerran taas iltanavetalta tullessani, pyö-
rä nökötti taas talon eessä eli kulkureitilläni. Näin, että Timppa oli
keittiönikkunassa, kiipesin pyörän päälle ja suuri ilo  ja onni syttyi
keittiössä. Yrittipä jopa ottaa kuvan ko. tapahtumasta. Loppukesä sit-
te ajettiinki yhessä ja Timppa yksinään.

Tänä keväänä laitettiin kunnon ajopuvut ja varusteet, niin ajonau-
tintokin on taattu.Tämän vuoden keleille on ajettu jo monet reissut.
Luvassa on kesällä jo useita lyhyempiä ja yksi lähes viikon reissu ete-
lään päin, enemmän ajokokemusta omaavan kaveripariskunnan kans-
sa.  Tuttavapiirissäkin mp-kuumetta syntyi. Erään parin kauniimpi
puolisko kysyi, että miten kuumeen saa loppumaan. Sanoin, että oot-
han sairaanhoitaja, anna joku piikki. Lienekkö piikittäny, ei ainakaan
ole auttanu. Pyörä ja muut tykötarpeet ostivat loppukesästä ja kerki-
sivät reissatakin tuhansia kilometrejä syksyn päälle.

Lisäksi eräs kollegamme samalta kylältä laittoi pyörän pari viik-
koa sitten. Tämä pyörähomma on tuonut runsaasti uusia, mukavia
tuttavuuksia mukanaan. Perustettiinpa talven aikana pohjois-suoma-
lais-kainuulainen MC-Farmarit moottoripyöräkerho ja ensimmäinen
kokoontumisajo on kesäkuun alussa.

Lopuksi sanoisin, että jos tämä on moottoripyöräkuumetta, ei ole
kiirettä toipua.

Moottoripyöräkuumetta – miten
siitä toivuttiin vai toivuttiinko

Siken sepitykset

Sike

Pudasjärvi Petäjäkankaantie, puh 020 752 8260. Palvelemme ma-pe 8-17, la 9-14
Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681 Konekauppa: Vesa Huhta 040 538 9626
Konekauppa/maatalous: Heikki Inget 040 587 0856

PUDASJÄRVIPudasjärvi

• Maanrakennustyöt • Lumenauraus
• Soranajo • Kaivuutyöt • Tienhoitotyöt

Ari Väärälä
Rytinkisalmentie 3553, 93240 RYTINKI
Puh. 040 762 7107 • posti@arivaarala.fi
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ELLUN
KANAT

Maalaislääkärin viisauksiaMaalaislääkärin viisauksiaMaalaislääkärin viisauksiaMaalaislääkärin viisauksiaMaalaislääkärin viisauksia

Maalaislääkäri Tapani Kim-
inkinen vieraili Pudasjärvel-
lä yrittäjäillassa 5.5.2010.
Tämä erittäin suosittu per-
soona toimii lääkärinä Saa-
rijärvellä, luennoi laivaristei-
lyillä ja maakunnissa, tekee
televisio- ja radio-ohjelmaa,
kirjoittaa kirjoja, järjestää
kulttuuritapahtumia ja ties
vielä mitä. Eipä ole ihme,
että kertoikin olevan opette-
lussa itselläänkin levätä tar-
peeksi. Hän puhui erittäin
värikkäästi parisuhteesta,
terveydestä, kansantaudeis-
ta, liikunnasta ja monesta
muusta asiasta. Luento oli
ihan hyvä, tosin kiroilu ja tie-
tyt mauttomuudet vähän la-
tistivat kokonaisuutta.

Mari Kälkäjä

UNI

Kiireen
taltutta-
minen:

HYVÄ
ASENNE

Helmikuussa, tuona talven
kovimpana pakkasaamuna
oli sovittu johtokunnan jä-
senten kanssa, että heitetään
vähän vapaalle ja lähdetään
Ouluun rentoutumaan. Puo-
lisotkin pääsivät tällä kertaa
mukaan. Ensin oli vuorossa
karting, eli käytiin vähän ot-
tamassa tuntua siihen, millä
nuo suomalaiset huimat hur-
japäät ajelevat tuolla maail-

MTK:n johtokunnan virkistyspäivä Oulussa

malla. Tietysti meillä oli pal-
jon kesymmät autot alla,
mutta tuntuma saatiin ja tosi
hauskaa homma oli. Kilpai-
luksihan se meni ja suuren
maailman tyyliin mahtoipa
joku vaatia protestiakin. Kai-
ken kaikkiaan tosi mukavaa
oli.

Sitten siirryttiin keilaa-
maan. Siellä meitä vastassa
oli Hemppa, tämän aviisin

Sanna Vainion
 tyylinäyte

päätoimittaja. Heimo koke-
neena keilaajana opasti mei-
tä hieman, mutta malttamat-
tomana aloitettiin keilaami-
nen tyyliin “kyllä minä
osaan”. Kaatojakin saatiin
aikaan, ja yllättävää kyllä
tämä on aika raskas laji. Hi-
kipisaroita lenteli ja selityk-
siä kuultiin. Hauskaa oli tä-
mäkin homma ja nälkähän
se alkoi tulla. Se asia korjat-

tiin Rossossa. Syömisen jäl-
keen osa porukasta lähti lyp-
sylle, toiset Kärppäpeliin ja
elokuviin. Päivä oli tosi mu-
kava ja tämä oli sitä yhteis-
hengen kohottamista ja arjen
rutiinien katkaisua. Kiitos
kaikille mukana olleille!

Timo Vähäkuopus

Urpo Puolakanaho tähtää
keilojen täyskaatoon

Kari Peuraniemeltä keilapallo
liikkeelle vauhdikkaasti

- Traktori- ja työkonehuollot
- Ilmastointilaitehuollot / korjaukset

kaikkiin koneisiin (myös maastossa)
- Digitaaliset hydrauliikan

virtausmittaukset / säädöt
- Hitsaukset kohteissa

Puh. 0400-166 308 Soittaa saa milloin vaan…

Pekka pirtijärvi

-huolto

Raju suoran 

kaupan tarjous!

27.800,-
(alv 0% ) + toim.kulut

   Raj.erä. (Kuormain erikseen)

TEE ELÄMÄSI KAUPPA JA HANKI 
UUSI MASSIKKA NYT!

MF
LUOTETTAVUUTTA

AJATTELE
AJATTELE

VISIO INNOVAATIO JOHTAJUUS LAATU LUOTETTAVUUS TUKI YLPEYS SITOUTUMINEN

MF 4400 -sarja - Monipuolista ja luotettavaa voimaa. Järki-investointi !

MF444588 HV

www.konekesko.fi    
www.k-maatalous.fi

Elämässä ei ole
mitään mieltä,

ellemme ymmär-
rä, että olemme
toisia varten…

Ei ruikuteta
vaan vaikute-

taan!Ja elämän-
ohjeita:

LIIKUNTA

Elämän
muutosten
tavoitteet:

Painon-
pudotus 5 %
Painoindek-

si < 25 Liikuntaa
yli 4h/
viikko

Kokonaisras-
vansaanti 30 %
energian tar-

peesta. Kuidun
määrä

> 15g/1000
kcal

Eläinrasvo-
jen määrä
alle 30 %
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OSTETOSTETOSTETOSTETOSTETAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUT

ROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OY

Myös rekisteristäpoistot ja
romutodistukset

P. 0400 253 358

l y p s y k o n e h u o l t o

PASI MÄLLINEN

www.lypsykonehuolto.fi
plm@lypsykonehuolto.fi

0400 580 5670400 580 5670400 580 5670400 580 5670400 580 567

Pudasjärvellä:
K-Supermarket  25.5 klo 14-18
Taivalkoskella:
Shell Taivalkoski ma 24.5 klo 14-18

Turvallisuuden
ammattilainen

Temrex Oy järjestää käsisammuttimien
tarkistusta ja myyntiä seuraavasti:

Temrex Oy Tuomaankuja 1 90420 Oulu,
puh. 010 548 0104, sähköposti: info@temrex.fi

www.temrex.fi

Yhteyshenkilö Mika Jaakkola puh. 050 502 2019

MF-HUOLTO ISOKÄÄNTÄ
Hankkija-Maatalous Oy. Sopimushuolto. Kesko Oy.

ILKKA ISOKÄÄNTÄ
Vesaisentie 6, 90900 Kiiminki
Puh/fax (08) 8161 619
Matkap. 040 589 4647, 0400 388 987

“Lehmän rakenteen tulee
kestää sen tuotoskyvyn
aiheuttamat paineet.”

Ota yhteyttä:
Sari Alhainen
040-5507643

tai sari.alhainen@pp.inet.fi

 - Maidontuotannon kehittäjä

Jorma Valkola

Huoltopalvelu

0400-125 907

Tuomo Heiskanen

Laitemyynti

0400-389 158
OTA REILUSTI  

YHTEYTTÄ!

Uudesta toimipaikastamme löydät kaikki palvelumme: 
Työkonemyynnin, varaosapalvelun, robottimyynnin ja 
robottihuollon. Tervetuloa tutustumaan uuteen toimi-
paikkaamme ja laajaan kone- ja laitevalikoimaamme 
osoitteeseen Teollisuuskatu 12, 93100 Pudasjärvi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:
Työkonemyynti: Janne Pietilä 050 038 1619
Robottimyynti: Markku Törmikoski 040 901 1244

NHK
keskus

Nurmesta
 maitolasiin!

Tutustu tuotevalikoimaamme www.nhk.fi 

RoRobbobobottttttiimimyyyyyyy ntnti:i: MMarkku Törmikosk::yyyy

   Työkoneisiin 0% rahoituskorko 

            31.12.2010 saakka!

Tule sopimaan 
tilavierailu ja näe 

Lely Astronaut 
toiminnassa omin 

silmin!

TERVETULOA 
NHK-KESKUKSEEN

Kiitämme  yhteistyökumppaneita ja il-
moittajia sekä kaikkia Pudasjärvi-leh-
den MTK:n teemanumeron tekemises-
sä mukana olleita ja toivotamme hyvää
kesää kaikile!

MTK-Pudasjärvi
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Alatalon tilalla lehmät
ulkoilevat talvellakin

Parsinavetoissa on lisääntynyt lehmien ulkoiluttaminen talvella. Myös
pihatoissa olisi hyvä olla mahdollisuus talvijaloitteluun. Tällöin voidaan

vähentää infektiopainetta, sillä ulkona sorkat puhdistuvat.
Paula Alatalo sanoo että ,lehmien jalat ja utareterveys ovat pysyneet
hyvänä siitä lähtien, kun niitä alettiin käyttämään  talvisinkin ulkona.

Eläinlääkärin käynnit esimerkiksi sorkkaongelmien vuoksi ovat
vähentyneet.

Ala-Siurualla Alatalon tilal-
la harrastetaan liikuntaa.
Tuottajapariskunnan Paula
ja  Jarmo Alatalon liikunta-
harrastusten lisäksi myös ti-
lan lypsykarjaa ulkoilute-
taan päivittäin. Lehmien ul-
koiluttamista myös talvella
on tilalla harjoitettu jo kuusi
vuotta.

Emäntä Paula Alatalon
mukaan lehmien ulkoilutta-
minen on lehmien terveydel-
le edullista.

-Lehmien jalat ja utareter-
veys ovat pysyneet hyvänä
siitä lähtien, kun niitä alet-
tiin käyttämään  talvisinkin
ulkona. Eläinlääkärin käyn-
nit esimerkiksi sorkkaongel-
mien vuoksi ovat vähenty-
neet, totesi Paula-emäntä ul-
koilun myönteisistä vaiku-
tuksista karjan terveyteen.

tä tiesi kertoa eläinten sie-
tokyvystä talvisäitä vas-
taan.

Lehmät kärsivät enem-
män liian kuumasta kuin
kylmästä ilmasta. Helle-
päivinä lehmät voivat saa-
da lämmöstä lämpöstressiä
ja siksi lehmät hakeutuvat
varjoisiin paikkoihin.

-Kun lehmät ulkoilevat
läpi talviajan, laidunkau-
den alussa lehmät käyttäy-
tyvät rauhallisesti ja villi
meno on vähentynyt.

Laidunkausi alkoi Ala-
talon tilalla kuudes touko-
kuuta, josta lähtien karja
on ollut päivät ulkolaitu-
mella ja tulevat navettaan
lypsettäväksi. Toistaiseksi
karja on ollut yöt navetas-
sa, mutta kunhan maa läm-
penee, se siirtyy olemaan
yötkin ulkona.

Lorusta tuli
satatonnari
Lehmä on maaseudun tär-
kein kotieläin. Vaikka vii-
me vuosina lehmien luku-
määrä on vähentynyt,
mutta lehmät lypsävät
maitoa entistä enemmän.
Alatalon tilalla juhlittiin
vuosi sitten huhtikuussa
Loru-lehmän hienoa saa-
vutusta. Koska lehmien
keski-ikä on nykyisin noin
5 vuotta, lehmien tuotos
harvoin pääsee 100 000 lit-
raan.

-Loru pääsi 17.4.2009 sa-
tatonnareiden joukkoon.
Tuolloin sen lypsämä mai-
tomäärä ylitti 100 000 litran
rajan. Lehmä voi vieläkin
hyvin, ja se poiki 11 kerran
helmikuussa, Paula Alata-
lo kertoi suojatistaan, joka
ei aina tule muun muassa
lomittajien kanssa juttuun.

Jokaisella lehmällä on
oma persoonansa ja oman-
laatuisuutensa, joten nii-
den tunteminen helpottaa
navettatöiden tekemistä.
Osaan lehmistä hoitaja voi
ajan oloon kiintyä ja osaan
taas ei.

Alatalon lehmikarjan jou-
kossa on myös toinen “lei-
di”, joka vaatii oman huo-
mionsa.

-Veitikka-lehmä joka pää-
si hyvien lehmien listalle
1.tuotosvuoden perusteella.
Lehmä on luonteeltaan sel-
lainen, että se haluaa saada
hoitajalta puhuttelun ensim-
mäisenä.

Alatalon emäntä Paula
tuli nuorikkona miniäksi
karjatilalle, josta hänellä ei
ollut aiemmin kokemuksia.

Emäntä heitti vapaalle ja lähti mieliharrastuksen pariin
Ylläkselle. Pirunkurussa matkalla korkeuksiin. Paula
Alatalo pitää talviliikunnasta ja suo sen ilon myös leh-
milleen.

Loru 100-1250158 A Isä Ylirannan Lipuli ja emänisä  Suontaan  Happi. Paras tuotosvuosi lähes  12 000 kiloa.
Loru poiki 11 kerran helmikuussa, joten se on nykypäivän lehmäksi hyvin iäkäs, mutta voi edelleen hyvin.
Paula Alatalo sanoo, että Loru ei aina tule lomittajien kanssa juttuun.

Veitikka 191378 R3 isä Heikuran Mikkantuu Tv FFF 92404 B. 1.tv tuotos:11547-
377-3,3-392-3,4 NTM+14. Veitikka-lehmä on päässyt hyvien lehmien listalle 1.tuo-
tosvuoden perusteella.Veitikka on luonteeltaan sellainen, että se haluaa saada hoi-
tajalta puhuttelun ensimmäisenä.

Paula Alatalo perustelee
lehmien ulkoilutarvetta tila-
ratkaisuillakin. Alatalon ti-
lalla on käytössä Jarmon
vanhempien 1960-luvun ra-
kentama parsinavetta, joka
on peruskorjattu 1980-luvun
alussa. Koska nykyiset leh-
mät ovat kooltaan suurem-
pia kuin kolme vuosikym-
mentä sitten, silloin tehdyt
parret ovat käyneet ahtaiksi
ja senkin vuoksi karjalla on
hyvä päästä jaloittelemaan
myös talvella.

Lehmät oleskelevat ulko-
na parisen tuntia säällä kuin
säällä. Eläimet kestävät tal-
vella hyvin pakkasta, kun
niillä on vain mahdollisuus
olla tuulensuojassa.

-Kovakaan pakkanen ei
ole lehmille niinkään ongel-
ma, vaan kova viima, emän-

Heinäpelloilla ja heinätöissä
hän oli aiemmin ollut, mut-
ta navettatyöt olivat uutta ja
outoa.

-Kaikkeen tottuu ja kaik-
kea oppii, naurahtaa Alata-
lon Paula-emäntä, jonka vas-
tuulle karjanhoito jää varsin-
kin syksyaikaan, jolloin Jar-
mo-isäntä suuntaa urakoi-
maan metsäojituksia ja mä-
tästyksiä. Tuottajaperheen
kolmesta lapsesta vanhin on
jo siirtynyt kotoa pois. Koto-
salla ovat tytär ja poika, jot-

ka osallistuvat karjanhoi-
toon jonkin verran.

- Tulevaisuudesta ei osaa
sanoa mitään varmaa, koska
kaikki riippuu terveydestä ja
jaksamisesta. Jos sattuu vaik-
ka sairastumaan, joutuisi
menemään sairaanakin na-
vettaan, koska lomittajia on
vaikea saada.

Rauni Räisänen
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Hirvaskosken tilalta:

Hevosille heinää,
hoitoa ja -kengityksiä

John Ylitalo kengittää suomen-
hevostamma Kosken Pimua.
Takajalan kengitys sujui koke-
neelta Johnilta muutamassa mi-
nuutissa.

John Ylitalo pitelee vuoden ikäisiä orivarsoja, vas. Pacman Doe
(Ylitalojen omistuksessa), oik. Goodbye Others.

Ylitalon perhe istuskelee upean 1800-luvulla valmistuneen puutalon rappusilla. Kuvasta puuttuu per-
heen tytär Julia.

Ylitalojen tilalle ajettaessa ylitetään
vanha puusilta, minkä alla virtaa
kapea, mutta vuolas koski. Joki
kehystää kauniisti tilan arvokasta
maisemaa. Pihaan ajettaessa ei voi
olla ihastelematta upeita iäkkäitä
rakennuksia, mitkä henkivät van-
han ajan tunnelmaa. Piha on vielä
keskeneräinen, jota Ylitalot kun-
nostavat vanhaan loistoonsa päivä
kerrallaan. Tilan ehdoton katseen-
vangitsija on yli 300 neliöinen,
1800-luvulla valmistunut puutalo.
Sisälle astuessa kauniisti kuluneet
lankkulattiat ja pirtti vievät huomi-
on välittömästi. Perheestä näkee,
että omistaan ollaan ylpeitä ja on-
nellisia, tilan vaatimasta työstä
huolimatta.

Tilan emännän, Leenan, suvun
omistukseen tila on tullut 1880-lu-
vulla. 1900-luvun vaihteessa karta-
non kivinavetassa oli satapäinen
lypsykarja ja tilalla toimi karjanhoi-
tokoulu. Tuotettu maito vietiin voi-
na ulkomaille. Tiluksien hoidossa
auttoi renkikaartin lisäksi liuta
torppareita, taloudesta huolehtivat
piiat. Kaikki langat käsissään piti
tuolloin Leenan isoisoisoäiti, Anna
Holmström. Kartano oli tuolloin
edistyksellinen maataloudessa.
Muun muassa Pohjois-Suomen
ensimmäinen niittokone hankittiin
Hirvaskosken karjanhoitokoululle.

John ja Leena Ylitalo tulivat ti-
lan omistajiksi sukupolvenvaih-
doksen toteutumisen jälkeen vuon-
na 2006. Perheeseen kuuluu kolme
lasta; kuuden vuoden ikäinen Ju-
lia, 4-vuotias Henry ja nuorimmai-

sena viiden kuukauden ikäinen
Amanda.

John toimi ennen Pudasjärvelle
muutamista huoltoteknikkona ja
huoltomiesten kouluttajana elekt-
roniikka-alalla. Hän oli ollut työs-
sä myös Nokialla Oulussa ja ajanut
nuorempana myös maansiirtoko-
neita. Myös Johnin sukujuuret ovat
Pudasjärvellä, sillä isä on sieltä
kotoisin. Perhe muutti Ruotsiin,
mutta palasivat Suomeen -80 lu-
vun alussa ja muuttivat Pudasjär-
velle, jossa John on siis viettänyt
opiskelujen ajan.

Hevoskipinä lapsesta lähtien
Hirvaskosken tilan päätuotanto-
suunta on hevosille myytävän hei-
nän viljely. Peltoa viljelyksessä on
noin 40 hehtaaria. Tilalla on myös
hevosia. Karsinoita on kahdeksan,
ja niistä puolet on omien hevosten
käytössä ja puolet täysihoitohevos-
ten ja koulutettavien varsojen asut-
tamia. Talli on alun perin 1930-lu-
vulla rakennettu navetta, joka on
saneerattu talliksi. Omista hevosis-
ta yksi on poni, jota pidetään emän-
nän ja lasten harrastuksen vuoksi.
Tällä hetkellä on myös varsa, jota
kasvatetaan ja koulutetaan yhdes-
sä toisten opetettavana olevien var-
sojen kanssa.

Hevosalan kokemusta John on
kartuttanut likipitäen koko 37-vuo-
tisen elonsa ajan. Siihen kuuluu
myös hevosten kengittäminen, jota
John on tehnyt reilun 10 vuoden
ajan ja on suorittamassa Kiuruve-
dellä kengityssepän ammattitut-
kintoa.  Kengitysmatkat kuuluvat-
kin tilan hoitamisen ohella Johnin
viikko-ohjelmaan. Hän hoitaa Poh-
jois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
noin 80 hevosen kengitykset. Ken-
gitykset pitää tehdä 4-8 viikon vä-
lein. Näin kengityksiä kertyy vuo-
sittain noin 500-600.

Leena on ollut myös hevosista
kiinnostunut koko ikänsä, on kou-
lutukseltaan hevostalouteen suun-
tautunut AMK agrologi ja toimii
hevostalouden lehtorina Oulun
Seudun Ammattiopiston Pudasjär-
ven yksikössä.

Tilan asiakkaina ovat talliyrittä-
jät ja hevosenomistajat, jotka halu-
avat syöttää eläimilleen laadukas-
ta rehua, mutta eivät tuota sitä itse.

-Suurin myyntiartikkelimme on
latokuivattu heinä pikkupaaleissa
ja esikuivattu säilöheinä pyöröpaa-
leissa. Hevosten ravinnoksi tuleva
heinällä on erilaiset kriteerit, kuin
nautakarjalla. Hevosille tarkoitet-

tu heinä kasvatetaan hieman van-
hemmaksi ja kuivatetaan kuivem-
maksi. Alkukuivaus tapahtuu luol-
la, jonka jälkeen heinä joko pyörö-
paalataan ja muovitetaan tai aje-
taan pienpaaleissa latokuivuriin.

Laatu ja ravintoarvot on oltava
kohdallaan. Siitoshevosille on olta-
va vähän erilainen heinä kuin kil-
pahevosille, joille syötetään vä-
hemmän valkuaispitoista heinää.
Hirvaskosken tilalla heinät analy-
soidaan jolloin tiedetään tarkkaan
minkä laatuista heinä on. Laadus-

ta puhuttaessa huomiota kiinnite-
tään hygieeniseen- ja ravinnolli-
seen laatuun, jotka pitää olla koh-
dillaan. Hyvä hygieenisyys pitää
eläimet terveinä. Viime kesänä sa-
teista johtuen ravinnollinen laatu
ei ole ollut parasta, mutta hygiee-
ninen laatu on pidetty korkeana.

Kehityksessä
oltava mukana
Ylitalon tilalla on vuonna 2008 au-
ditoitu laatujärjestelmä. Yrittäjät
pyrkivät olemaan mukana alan
koulutuksissa ja hevosheinätuo-
tannosta he ovat saaneet viimeisin-
tä tietoa hevosten ruokinta-asian-
tuntijalta Markku Saastamoiselta
Maaseudun Tutkimuslaitokselta
Ypäjältä. Suomessa hevosten ruo-
kinta perustuukin paljolti Saasta-
moisen tutkimustuloksiin. Niistä
käy ilmi, mitä hevonen tarvitsee ja
mikä on tärkeää hevosten ruokin-
nassa.

-Se on oikeastaan oma tieteen
lajinsa.

Heinän viljelyyn käytettävät
pellot on uudistettava 4-5 vuoden
välein ja tuottavuus saatava pidet-
tyä mahdollisimman korkeana.
Perinteinen konsti on, että pellot
kynnetään ja käytetään viljaa suo-
jakasvina. Hirvaskosken tilalla vil-
jana on kaura, jota hevoset käyttä-
vät myös ravintonaan.

-Nykyisin uudistaminen voi-
daan suorittaa myös toisenlaisilla
tekniikoilla eli esimerkiksi uudis-
tetaan jatkuvasti suorakylvöllä,
kertoo John Ylitalo. Hän kertoo
kokeilevansa joillakin lohkoilla eri-
laisia ja myös uusia lajikkeiden se-
koituksia.

-Koko ajan  seurataan, mitä
maailmalla tapahtuu ja pyritään
olemaan kehityksessä mukana.
Kokemuksia vaihdetaan myös naa-
puritilan isännän Antti Holmströ-
min kanssa ja hänen kanssaan teh-
dään paljon myös koneyhteistyötä
ja muun muassa tiloilla on yhtei-
nen pyöröpaalainketju.

Heiniä Ylitalo vie asiakkaille
kengitysmatkojen yhteydessä. Osa
asiakkaista käy ne itse hakemassa
tai suuremmat erät toimitetaan so-
pimuskuorma-autoilijoiden toi-
mesta perille.

Hevosystävien
toiminnassa mukana
Ylitalot osallistuvat aktiivisesti
Koillismaan Hevosystävät ry:n toi-
mintaan, jolla on ravihevosten har-
joitusrata Korentokankaalla Hir-
vaskosken tilalta muutaman kilo-
metrin päässä Kuusamotien toisel-
la puolella. Rata on ollut käytössä
1980-luvulta lähtien ja siellä on
hyvät puitteet hevos- ja raviharras-
tukselle. Seuraan toivotetaan kaik-
ki uudet jäsenet tervetulleeksi. Yh-
teydenottamisessa ei tarvitse kain-
ostella, rohkaisee yhdistyksen joh-
tokuntaan kuuluva Ylitalo.

-Hevosharrastus kasvaa voi-
makkaasti, eniten tosin harrasterat-
sujen puolella. Pudasjärven Ratsas-
tajat onkin toinen hevosseura Pu-
dasjärvellä. Suuri tekijä koulutuk-
sellisesti on myös paikkakunnalla
pitkään toiminut ammattiopisto,
joka on valtakunnallisestikin mer-
kittävä hevosalan kouluttaja.

Teksti Heimo Turunen
Kuvat Elisa Saarenpää

John ja Leena Ylitalon omistamalla Pudasjärven
Hirvaskoskella sijaitsevalla Hirvaskosken tilalla on pitkä ja
vaiheikas historia. Hirvaskosken kartano mainitaan muun

muassa Pohjois-Pohjanmaan rakennusinventoinnissa
kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi. Kartanon
päärakennus on rakennettu vuonna 1846 Timosen sahan

päärakennukseksi. Tilan mailla toimi tuolloin saha, ja
vähän myöhemmin rautaruukki.
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Osallistujat olivat viljelijöitä ympä-
ri Suomea – maidontuottajia, lihan-
tuottajia, viljanviljelijöitä sekä ura-
koitsijoita. Matkalla saimme tyy-
pillisiä ranskalaisaterioita ja tuli
todettua, ettei Ranskan maine ruo-
kamaan ole tuulesta temmattu.
Liha, juustot ja jälkiruoat olivat to-
della herkullisia.

Ranska on Euroopan merkittä-
vin maatalousmaa. Se on tunnettu
varsinkin juustoistaan ja viineis-
tään, mutta myös lihan ja viljantuo-
tanto on voimakasta. Etelä-Rans-
kassa kasvaa myös monet hedel-
mät välimerellisessä ilmastossa,

Viljelijöiden opintomatka Ranskaan

Tomas Kjellman järjesti asiakkailleen huhtikuun alussa
tutustumismatkan Ranskaan Jeantilin

maatalouskonetehtaalle. Viisipäiväiseen matkaan sisältyi
tehdaskierroksen lisäksi käynti maitotilalla ja viinitilalla

sekä kaksipäiväinen omatoimikierros Pariisissa.
mutta pohjoisessa esimerkiksi Bre-
tagnessa, missä mekin vierailim-
me, on keskitytty maidon, lihan
sekä vehnän tuotantoon. Linja-au-
ton ikkunasta sai seurata laajoja
peltoaukeita, joilla laidunsi lihakar-
jaa, vuohia ja holstein-rotuisia lyp-
sylehmiä.

Ranskassa ollaan ylpeitä omas-
ta tuotannosta, josta saisimme ot-
taa oppia Suomessakin. Esimerkik-
si Bretagnessa oltiin tarkkoja, että
tuotteet ovat omalla alueella kas-
vatettuja eli lähiruoka oli arvos-
saan. Viljelijät osoittavat herkästi
mieltään. Eräällä moottoritein pät-
källä kaksi traktoria oli tukkinut
tien ja saanut aikaan kilometrien
autojonot. Onneksemme olimme
matkalla eri suuntaan, eikä mielen-
ilmaus häirinnyt kulkuamme.

Mielenkiintoisin tutustumis-
kohde oli lypsykarjatila, joka op-
paan mukaan oli keskimääräistä
siistimpi ja suurempi. Tuotantoti-
lat olivat siistit, mutta näin suoma-
laisen tuottajan näkökulmasta ih-
metytti, ettei meiltä vaadittu mi-
tään suojavarusteita navetalla tai
lypsyasemalla. Saapasteltuamme
omilla kengillämme joka paikassa
totesimme, ettei täällä pelätä sal-
monellaa tai muita tauteja, koska
ne jo siellä ovat.

Tilalla oli 150 holstein-lehmää,
jotka lypsettiin 2x12 DeLavalin ta-
kalypsyasemalla. Lehmien lisäksi
vain vastasyntyneet olivat tilalla
odottamassa siirtymistä toiselle ti-
lalle kasvamaan. Hiehonkasvatus

oli siis ulkoistettu. Navetta oli ke-
vytrakenteinen, reikäpeltiraken-
nus, jona kustannus oli ollut vain
kymmenesosa suomalaisesta versi-
osta. Suomen olosuhteet kun vaa-
tivat raskaampaa rakentamista
eikä meidän laidunkauden pituus
pärjää alkuunkaan vertailussa. Eri-
koista oli myös, että maitotankki
sekä lantakone olivat ulkona.

Karja laidunsi vihreällä nurmel-
la, joka oli puolisääreen ulottuvaa.
Tilalla oli jo korjattu ensimmäinen
sato rehumaissia ja nurmea, kun
meillä ei päästä vielä edes pellolle.
Rehun ohella kasvatettiin vehnää
leipäviljaksi 100 hehtaarin verran.

Vakituisia työntekijöitä oli isännän,
emännän ja pojan lisäksi töissä kak-
si.

Vähän jäi ihmetyttämään, että
näillä olosuhteilla maiden hintaero
verrattuna Suomen hintoihin, on
vain kolme senttiä, varsinkin rehu-
maissin tuotantotuki ja peltotuet
ovat Ranskassa meitä korkeam-
malla. Rehumaissihan ei edes on-
nistu pohjoisessa hallanarkuuden
ja liian valoisan kesän takia. Olem-
me ilmeisesti väärässä maassa vil-
jelijöinä.

Merja ja Heikki Putula

2x12 paikkainen delav takalypsyasema. ranskalainen isäntämme
vasemmassa laidassa.

Ryhmäkuva lähtöpäivänä Ibis –hotel-
lin edustalla Pariisissa. Ryhmän jä-
senet olivat ympäri Suomea.

Appeen valmistusta maissista.
Rehu muistutti puuhaketta.

Hyvinvoivat holsteinit olivat päässet laitumelle jo kol-
me viikkoa sitten. Tilan keskituotos oli kohtalainen
8800 kg /lehmä.
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• B & 800 moottori
• työleveys 82 cm
• vaihteet 1+1

VH 540

Navetta-asiaa pohdittiin
Multiniemessä asiantuntijoi-
denkin avulla. Vainion pa-
riskunta kiittelee MTK:n,
Pro Agrian sekä Oulun seu-
dun meijerin suunnalta saa-
maansa asiantuntijaneuvon-
taa ja tukea muun muassa
navettarakennuksen kustan-
nuksien laskennassa.

- Mikäli olisimme valin-
neet pihaton, kustannukset
olisivat tuotantotilojen osal-
ta kasvaneet huomattavasti,
koska vanha navettaosa oli-
si jäänyt hyödyntämättä.
Nyt meidän tapauksessa
tämä oli meille sopivin rat-
kaisu.

- Lopulta tulimme siihen
tulokseen, että tilallemme
sopii parhaiten parsinavetta,
jonka toteuttaminen aloitet-
tiin viime kesänä. Rakennus
on vieläkin hieman kesken
latotilan ja ulkotöiden osal-
ta, Mika Vainio tähdensi ja
arveli töiden valmistuvan
syksyyn mennessä.

Parsinavetta – sopiva ratkaisu
Multiniemen tilalle

Venymällä Multiniemen tilalla jouduttiin muutama vuosi sitten
miettimään, jatketaanko lypsykarjan pitämistä ja millaisissa

tuotantotiloissa. Sanna ja Mika Vainio tekivät tila- ja tutustumiskäyntejä
sellaisille tiloille, joissa oli ollut samanlainen tilanne kuin Multiniemessä.

Tiloilla oli ollut suhteellisen hyväkuntoinen viidentoista lehmän
parsinavetta, johon oli toteutettu laajennusosa ja muitakin uudistuksia

navettaa, jossa on 33 lehmän
lisäksi tilaa hiehoille ja vasi-
koille.

Lehmien hyvinvointiin
panostetaan
Mika Vainion mukaan Mul-
tiniemessä ryhdyttiin raken-
tamaan uutta parsinavettaa
niin hoitajien kuin lehmien
hyvinvointia silmällä pitäen.
Vaikka entistä navettaa oli
korjattu ja remontoitu  hoi-
tajat eivät olleet tyytyväisiä.
Navetta oli liian kuuma
etenkin kovalla pakkasella
puutteellisen ilmastoinnin

Parsinavetta – tuttu ja
turvallinen
Sanna ja Mika Vainio kertoi-
vat navettarakennushank-
keen sujuneen kaikin puolin
mallikkaasti. Karja voitiin
pitää entisissä tiloissa koko
ajan. Sanna Vainion mukaan
lehmät sopeutuivat uusiin
tiloihin tosi hyvin, mikä nä-
kyi tuotantomäärän pysymi-
senä samansuuruisena kuin
vanhan navetan aikana.

1980-luvun puolivälin
paikkeilla valmistuneen par-
sinavetan kylkeen tuli niin
paljon uutta tuotantotilaa,
että lehmäluku voitiin tup-
lata. Jokaiselle lehmälle tuli
tilavampi parsi kuin vanhas-
sa navetassa. Myös muilta
osin tuotantotilat uudistui-
vat nykyvaatimusten mu-
kaisiksi.

-Samalla uudistimme
muun muassa tilatankin ja
lypsykoneen. Ne helpottavat
kovasti navettatöiden teke-

mistä. Etenkin lypsäminen
on tullut kevyemmäksi ja
nopeammaksi, Sanna kertoi
uudistuksien vaikutusta na-
vettatöiden sujumiseen.

Multiniemen tilalla on
hyvätuotoksisia lehmiä, jot-
ka eivät välttämättä ole ra-
kenteellisesti sopivia pihat-
tonavettaan.

-Parsinavetta oli niin leh-
mille kuin meille hoitajille-
kin tuttu ja turvallinen vaih-
toehto, joten sen vuoksi sel-
visimme muutoksesta hy-
vin, Sanna tuumi esitelles-
sään uutta ja toimivaa parsi-

takia.
-Jos lehmät voivat hyvin,

hoitaminen sujuu ja hoitaja-
kin voi paremmin. Hyvin-
vointi näkyy myös lehmien
tuotoksessa, hoitajat kertoi-
vat ja selvittivät, että parsi-
navetan jokainen lehmä ko-
kee hoitajan koskettamisen
jokaisena päivänä. Pihatois-
sa ei niin välttämättä tapah-
du, jos robotit tekevät ruo-
kinnan ja lypsämisen.

Multiniemen tilan navet-
tarakennus on valoisa ja ava-
ra. Lisäksi sen yhteyteen tu-
lee jaloittelutarha johon eläi-

Sanna Vainio tyttärensä Annan kanssa tervehtimässä
pieniä vasikoita. Annan taputeltavana on äitienpäivän
aikaan syntynyt Hemmo-vasikka.

Mika Vainio lakaisemassa uuden parsinavetan ruokin-
tapöydän käytävää.

met pääsevät talvellakin
pari, kolme kertaa viikossa.
Piakkoin lehmät pääsevät
ulkolaitumille, kunhan sää
vielä lämpenee.

Mika Vainion mielestä
EU:n taholta tulevat määrä-
ykset ja ohjeet patistavat vil-
jelijöitä tekemään asioita oi-
kein. EU:n negatiivisena
puolena Mika näkee byro-
kratian raskauden ja tarkas-
tusten kirjavuuden; viljelijöi-
den toimiessa hakuoppaiden
mukaisesti tarkastustilan-
teessa asia voi ollakin toisin.
Ohjeiden tavoitteena taas on
saada tila tuottamaan ja kan-
nattavaksi yritykseksi

Multiniemen isännän kii-
reet ja työt eivät lopu navet-
tarakennuksen valmistumi-
sen jälkeen, sillä tulevan ke-
sän aikana hänellä on tarkoi-
tus tehdä uutta peltoa noin
30 hehtaaria. (rr)

KEVKEVKEVKEVKEVÄÄN MERKITÄÄN MERKITÄÄN MERKITÄÄN MERKITÄÄN MERKIT
VIKINGVIKINGVIKINGVIKINGVIKING STIGSTIGSTIGSTIGSTIGAAAAA

• B & S 800-moottori
• työleveys 75 cm
• vaihteet 1+1

Silex 75 R

PuutarhajyrPuutarhajyrPuutarhajyrPuutarhajyrPuutarhajyrsimetsimetsimetsimetsimet

715€ 749€

Joustavat
maksuehdot

esim. korotonta
maksuaikaa 6 kk

Pudasjärvi Kauppatie 4
p. (08) 822 415
Palvelemme:
ma-pe 9-17, la 9-13

M. Särkelä on Syötteen matkai-
lualueella konttoria pitävä täy-
den palvelun rakennusliike
ja kiinteistöhuoltoyritys.

KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUT
monipuolista kiinteistöjen ylläpitopalvelua, 24 h päivystys
RAKENNUSPALVELUT
kaikenlaiset rakentamispalvelut, myös maarakennus
MYYNTI- JA MYYMÄLÄPALVELUT
myyntipisteiden järjestelyt, hyllytykset, somistukset jne.
MAALAUSLIIKE
kaikenlaiset kohteet, mm. maalaus, rappaus, lattiatyöt,
pienimuotiset hiekkapuhallukset jne.

Markus Särkelä 040 581 9930, markus.sarkela@pp.inet.fi
Näköalantie 1139, 93280 Syöte, www.msarkela.comSuomalaista

vakuutuspalvelua

- Parsikalusteet
- Pihaton kalusteet
- Ritilät
- Ryhmäkarsinat
- Vasikkakasvattamot
- Lihakarjakasvattamot, ym
- Teräsrakenteet navetoihin

(maalattuna tai sinkittynä)
- Kipattavat juoma-altaat ja

juomakupit ym.

Sirviön Metalli Oy
www.sirvion-metalli.fi
info@sirvion-metalli.fi
74120 Iisalmi
Puh 017 825 947,
0400 578 471,
050 548 4367www.sirvion-metalli.fi

KUUMASINKITYT NKUUMASINKITYT NKUUMASINKITYT NKUUMASINKITYT NKUUMASINKITYT NAAAAAVETTVETTVETTVETTVETTAKALAKALAKALAKALAKALUSTEETUSTEETUSTEETUSTEETUSTEET



11Pudasjärvi

LAPIN UKON POROKEITTO
    (noin kuudelle)

300 g poronkäristyslihaa
Lihaliemikuutio, vettä
1 pussi suikalevihanneksia
(porkkana-selleri-purjo)
50- 100 g viherpippurijuustoa
esim. Valion Koskenlaskija
2 dl ruokakermaa

Ruskista liha, laita se kiehumaan ve-
teen lihaliemikuution kanssa noin 15
min.Lisää pieneksi lohkotut perunat ja
jonkin ajan kuluttua suikalevihannekset.
Juusto lisätään pieninä kuutioina. kun
se on sulanut, lisätään kerma ja anne-
taan kiehahtaa niin, että keitto tiivistyy.
Tarkistetaan suola.

Keitto on erinomainen juhlaruuaksi
ja helposti muunneltavissa arkisemmak-
si. Hirvenliha sopii myös hyvin keittoon
ja sitähän monilla on pakastimessa. No-
peamman ja halvemman version saa
käyttämällä naudanjauhelihaa tai hirven-
säilykelihaa. Juuston määrää kannattaa
miettiä omien makutottumusten mu-
kaan ja ettei keitossa maistuisi pelkkä
viherpippuri.

Alkuperäisen ohjeen on antanut ko-
titalousneuvoja Ritva Ronkainen Kor-
pisen Maa- ja Kotitalousnaisille ja sitä
on muokattu tarpeen mukaan.

TERNIMAITO ELI JUUSTOMAI-
TO RUUAN VALMISTUKSESSA
Kun lehmä poikii, ensimmäiset 10 lyp-
syä on ternimaitoa joka on vastasynty-
neen vasikan terveydelle elintärkeää
ravintoa. Varsinkin ensimmäiset lypsyt
on syytä varata vasikalle tai pakata pa-
kastimeen jotakin toista vastasyntynyttä
varten, jonka emä ei syystä tai toisesta
pysty sitä vasikalleen tuottamaan.
Kuitenkin nykyisin lehmät lypsävät jo
alussa paljon eikä vasikka ehdi juoda
kaikkea. Ylimääräiset maidot kannattaa
ottaa ihmisen käyttöön ja valmistaa
monille nykyisin niin harvinaisiksi her-
kuiksi. Ensimmäiset, vahvemmat maidot
(2.-5) soveltuvat uunijuuston ja juusto-
keiton valmistukseen. Kaikilla lehmillä
maito ei kuitenkaan ole aina ternistä
esim. ennenaikaisen valumisen takia ja
monesti hiehon maito on ns. laihem-
paa. Kokenut ternimaidon käsittelijä nä-
kee jo silmillä mitä maidosta tulee.

UUNIJUUSTO
Voilla voideltuun vuokaa kaadetaan mai-
to ja suolaa maun mukaan . paistetaan
noin 175 asteessa kunnes massa on tii-
vistynyt kiinteäksi ja pinta on saanut vä-
riä. Nautitaan lämpimänä tai kylmänä
sellaisenaan tai sokerin, kanelin tai vaik-
ka kinuskikastikkeen kera. Monet lisää-
vät kananmunan tai juustonjuoksutet-
ta jos haluavat juustomassasta kovem-
paa.

JUUSTOKEITTO
Maito keitetään suolan kera paksupoh-
jaisessa kattilassa miedolla lämmöllä
kunnes seos kiinteytyy ja hera erottuu.
Juustomassa sekoitetaan tasalaatuisek-
si rakeisesi keitoksi. Annetaan hautua
ja pian keitto on valmista nautittavaksi.

PANNUKAKKU
“Laihemmista” maidoista (5-10 lypsyt)
tulee maukasta pannukakkua johon ei
tarvita kananmunaa. Noin vajaaseen lit-
raan lisätään suolaa ja hiven sokeria ja
vehnäjauhoja puolet maidon määrästä.
Pannukakku paistetaan uunipannulla
kuumassa 225- 250 asteessa uunissa
kypsäksi. Taikinasta voi paistaa myös let-
tuja tai vohveleita. Lisukkeeksi hilloa,
kermavaahtoa tai jäätelöä.

Ruokaohjeita

Kuivikon Harriet
päätyi
hyppäämään
karkureissun
päätteeksi
purukärryyn!

Karku-
teillä...

Jospa nyt tulisit...
tulehan...

Toimittanut  Merja Putula
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Uusia työkaluja karjan kehittämiseen
Semex Finland Oy on uusi karjanomistajia

palveleva yritys. Toiminnan tarkoituksena on
tarjota työkaluja tilan omien jalostustavoitteiden

saavuttamiseksi.

Semex Finland Oy tulee hoi-
tamaan 1.6.2010 alkaen kan-
sainvälisen Semex Alliancen
tuottaman naudan pakastes-
perman ja -alkioiden maa-
hantuonnin ja jälleenmyyn-
nin Suomessa. Suorilla sie-
mentoimituksilla Kanadasta
pyritään entistä nopeam-
paan ja joustavampaan asia-
kaspalveluun. Yrityksen ko-
tipaikka ja siemenen keskus-
varasto sijaitsee Limingassa.
Siemenannosten jakelu tiloil-
le tapahtuu alueellisten kar-
janomistaja-yhteyshenkilöi-
den toimittamana.

Semexin toiminta-ajatus
perustuu helppohoitoisiin ja
hyvinvoiviin tuotantoeläi-
miin. Eläinten kasvava tuo-
tos vaatii niiden rakenteelta
yhä enemmän. Semexin to-

teuttama tasapainoinen ja-
lostus tarjoaa suomalaiseen
karja-aineksen rakenteeseen
kaivattua kestävyyttä ja sa-
malla taloudellista hyötyä
karjanomistajille.

Useilla tiloilla tuotanto-
ympäristön muutokset ovat
asettaneet eläinten toimi-
vuudelle aivan uusia vaati-
muksia. Erityisesti pihatois-
sa ja automaattilypsyssä leh-
män utare- ja jalkara-kenne
määrittelee eläimen soveltu-
vuuden ylipäätään tuotan-
toon. Utareen hyvät kiinni-
tykset ja vetimien optimaa-
linen sijoittuminen takaavat
lypsyn onnistumisen. Leh-
män vaivaton liikkuminen
niin laitumella kuin pihatos-
sakin edellyttää notkeita ja
kevytluustoisia jalkoja. Hy-

värakenteisella eläimellä on
paremmat mahdollisuudet
korkeaan tuotokseen ja eet-
tiseltä kannalta hyvään elä-
mänlaatuun. Hyvinvoivat,
terveet eläimet auttavat
myös hoitajiaan jaksamaan
vaativassa työssään.

Semex Finland Oy tulee
tarjoamaan karjanomistajille
laajan valikoiman jalostus-
palveluja. Sonnivalikoimas-
ta tila voi valita käyttöönsä
ne sonnit, jotka parhaiten
vastaavat asetettuja jalostus-
tavoitteita. Tuotaviksi vali-
tuilta sonneilta edellytetään
riittävää tuotosta yhdistetty-
nä moitteettomiin käyttö-
ominaisuuksiin ja rakentee-
seen. Sperman lisäksi karjan-
omistaja voi halutessaan saa-
da karjalleen jalostussuun-
nittelua ja –neuvontaa. Lisä-
tietoja antavat eri puolella
Suomea olevat alueelliset
edustajat ja Sari Alhainen.

Lisätietoja:
Sari Alhainen
puh. 040 550 7643
sari.alhainen@pp.inet.fi
www.semex.fi

Eläinten kasvava tuotos vaatii niiden rakenteelta yhä enemmän.  Utareen hyvät
kiinnitykset ja vetimien optimaalinen sijoittuminen takaavat lypsyn onnistumisen.
Lehmän vaivaton liikkuminen niin laitumella kuin pihatossakin edellyttää notkeita ja
kevytluustoisia jalkoja.

Viime lokakuussa kotieläin-
jalostuksen neuvonta eli
Faba Jalostus ja keinosie-
mennys yhdistyivät Faba
Palveluksi, jossa on jäseniä
tällä hetkellä noin 15 000.
Tämän vuoden alusta lähti-
en Faba Palvelu on ollut osa-
na pohjoismaista jalostusjär-
jestöä Viking Geneticsia
(VG) 25 prosentin osuudel-
la. VG vastaa siementuotan-
nosta, tutkimuksesta ja tuo-
tekehityksestä sekä viennis-
tä. Muut Viking Geneticsin
omistajat ovat Ruotsi 25 % ja
Tanska 50 % osuudella.

Miksi Viking Genetics?
Viking Genetics on osa mer-

Jalostuksen uudet tuulet
Suomalainen kotieläinjalostus on ollut viimei-

sen vuoden aikana suurien muutoksien
virrassa. Päätarkoituksena on kuitenkin entistä

paremmin vastata kasvaviin haasteisiin
kotieläinjalostuksen saralla huomioon ottaen
asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet, itse lehmää

unohtamatta.
kittävää jalostusohjelmaa.
Sen myötä on paremmat
mahdollisuudet panostaa
tuotekehitykseen ja vientiin.
Lisäksi sonnivalikoima on
huomattavasti laajempi ja
kustannukset jakaantuvat
useammalle maalle. Viking
Geneticsin myötä pohjois-
maiselle jalostukselle saa-

daan näkyvämpi kansainvä-
linen asema. Pohjoismainen
jalostus on myös maailman
parasta genetiikkaa ja täältä
löytyy maailman paras tieto-
kanta sekä tietojen rekiste-
röintijärjestelmä. Pohjois-
maisessa jalostuksessa on
käynnissä koko ajan jatkuva
sekä tehokas tutkimus- ja tuotekehitys siemenen suku-

puolilajittelussa, genomises-
sa valinnassa ja Ydinkarjois-
sa Jokioisten Asmossa sekä
Vikenissä Ruotsissa. Lisäksi
pohjoismaisella jalostuksella
on vahvat kotimaiset mark-
kinat ja koko ajan kasvava
vienti maailmalle.

Viking Geneticsissa on
yhteensä noin 38 000 viljeli-
jäjäsentä Suomesta, Ruotsis-
ta ja Tanskasta. Vuosittainen
myynti on noin 3,8 miljoo-
naa siemenannosta ja näin
ollen se on yksi maailman
suurimpia naudanjalostus-
organisaatioita. Jalostusoh-
jelman eli pohjoismaisen
profiilin päähuomio on talo-
udellisessa lehmässä jossa
kiinnitetään erityistä huo-

miota tuotokseen, tervey-
teen, hedelmällisyyteen, kes-
tävyyteen ja lypsylehmän
toimivaan rakenteeseen. Tä-
hän tuo suurta helpotusta
nykyinen genominen valin-
ta.

Genominen valinta
Genominen valinta mahdol-
listaa naudan perimän en-
nustamisen jo vasikasta suo-
raan genomista ja se antaa
etenkin heikon periytyvyy-
den ominaisuuksille perin-
teistä odotusindeksiä var-
memman ennusteen esim.
hedelmällisyydessä, kestä-
vyydessä ja terveydessä.
Näin ollen nuorsonnien (eli
nykyisin genviksonnien)

taso nousee selvästi, koska
heikoimmat karsitaan jo ve-
rinäytteen perusteella. Testa-
tuista genvik-sonneista par-
haista parhaat saavat (+)
merkinnän joita on myös
saatavana seminologeilta.
Genominen valinta nostaa
myös lehmien arvosteluvar-
muutta sonnien tasolle. Kar-
janomistajan on mahdollista
testauttaa nyt myös omat
parhaat eläimensä ottamalla
yhteyttä paikalliseen jalos-
tusneuvojaan.  Genomitesta-
tut ja valitut nuorsonnit ovat
jo käytössä myös Suomessa!

Kimmo Pitkänen
jalostusneuvoja
Faba Palvelu

Kannattaa ottaa MTK:n jäsenkortti mukaan Farmariin! Kaikki jäsenemme saavat MTK:n osastolta kahvilipun,
jolla saa kahvin ja pullan Farmari-ravintoloista. Tervetuloa osastollemme HB 28.

Farmari Suomen maatalousnäyttely 2010 29.7.-1.8.2010. MTK mukana Farmari 2010 näyttelyssä Mikkelissä
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Kaivinkonetyöt
Kivenkeruut, lietteenajot
Ruokamultatoimitukset

www.kokkopeat.fi
0400-926405

Myytävänä autoja
ja traktoreita.

Myytävänä asuntoja ja loma-asuntoja

Kauppatie 5 93100  PUDASJÄRVI
Puh. 08 - 824 430, 0400 - 585 136

-Peltojen teko
-Metsäteiden teko
-Maanmuokkaukset
-Ym kaivinkonetyöt

Kaivinkoneurakointi
Timo Vähäkuopus
Puh. 0400 184 541

Petokantojen tehokas rajoit-
taminen on työtä huomisen
eteen ja tässä asiassa MTK:n
kanta on yksiselitteinen:

“Luontojärjestöjen edus-
tajat haluavat suojella ja lisä-
tä petokantaa. Myös EU:n ta-
voitteena on kantojen suoje-
lu. Maanomistajat ja maa-
seudun asukkaat suhtautu-
vat kriittisesti suurpetojen
vapaaseen lisääntymiseen.
Useimmat hyväksyvät peri-
aatteessa suurpetojen kuulu-
van suomalaiseen luontoon
rajoitetusti, mutta ei ihmis-
ten pihapiiriin eikä uhkaa-
maan yrittäjien elinkeinoa ja
asukkaiden turvallisuutta.
Kanta on saatava pitää koh-
tuullisena paikalliseen pää-
töksentekoon perustuen ja
vahinkojen sattuessa kaikki
petojen aiheuttamat vahin-
got tulee korvata täysmää-
räisesti.” (Petostrategia 2003,
MTK)

Suurpetohistoriaa:
Suurpetoihimme kuuluu
ahma, susi, karhu ja ilves.
Suomessa on käyty järjestel-
mällistä taistelua vahinko-
eläimiä vastaan ainakin
1300- luvulta asti. Tappora-
ha tuli voimaan kuninkaal-
lisessa metsästysasetuksessa
1647 jatkuen vuoteen 1975
asti, jolloin se lopetettiin eikä
määrärahoja enää myönnet-
ty. Petojen vähentämisen oi-
keutus ja perusteet olivat lä-
hinnä taloudellisia.

Entisaikaan kaikki suur-
pedot olivat todellinen uhka
poro- ja karjataloudelle. Suo-
messa metsälaidunnus oli
käytäntönä 1700- 1800 luvul-
la jatkuen 1960 luvulle asti ja
erityisen alttiita pedoille eläi-
met olivat vapaana laidunta-
essaan. Susia pidettiin uhka-
na lapsille, tosin ihmissyön-
ti Suomen oloissa oli poikke-
uksellista.

Ihmiset ja suurpedot ovat
aina eläneet rinnan Suomes-
sa ja suhtautuminen petoi-
hin on kautta aikojen vaih-
dellut lajista riippuen. Tätä
nykyä kantojen kasvettua
pedoista puhutaan taas pal-
jon.

Suurpedot ja
kotieläimet
Laiduntavat kotieläimet
ovat helppo saalis pedoille,
mutta susi ja ilves ovat tap-
paneet kotieläimiä jopa pi-
hattojen ja lampoloiden si-
sällä. Lukumääräisesti eni-
ten vahinkoja kohdistuu
lampaisiin.

Sudet tappavat myös
nautaeläimiä, merkintöjä
löytyy vasikoista sonneihin.
Ilves tappaa eniten lampai-
ta, mutta myös pihakoiria,
siipikarjaa ja jopa nautoja.
Karhut tuhoavat pääasiassa
mehiläistarhoja. Lisäksi ne

Ovatko suurpedot lisääntyessään
uhka myös karjatiloilla?

tappavat lampaita, nautoja
ja jopa hevosia. Lisäksi kar-
hut repivät pyöröpaaleja ja
aumoja.

Vaikka kaikki suurempi-
en kotieläinten vahingot ei-
vät johda kuolemaan, raate-
luvammojen hoito ja infek-
tioriski vaativat eläinlääkä-
rin kutsumista paikalle. Va-
hinkoa voi aiheutua myös
ilman petokontaktia: tiineet
eläimet saattavat luoda säi-
kähdettyään ja osa eläimistä
voi juosta paniikissa aitoihin
tai hukkua. Suurpetojen ai-
heuttamat vahingot kotieläi-
mille ovat kasvaneet voi-
makkaasti 2000 luvulla. Ko-
tieläinten vahinkokorvauk-
set ovat vaihdelleet viime
vuosina 0,2-0,3 miljoonan
euron välillä. Koiriin kohdis-
tuneita vahinkoja tapahtuu
vuosittain 20- 40 kpl.

Suurpedot ja
porotalous
Suurpetojen ja porotalouden
suhde ei ole koskaan ollut
ongelmaton, sillä pedot aihe-
uttavat porotaloudelle mitta-
via vahinkoja. Vaikka peto-
jen uhriksi joutuneet porot
korvataan valtion varoista,
paljon tapettuja poroja jää
löytämättä. Voimakkaiden
petokantojen alueella poron-
hoidon edellytykset voivat

valitettavasti vaarantua. Lu-
kumääräisesti runsain suur-
peto poronhoitoalueella on
karhu. Karhujen aiheuttamia
porovahinkoja tapahtuu eri-
tyisesti toukokuussa vason-
ta-aikana ja kesäkuun alus-
sa. Karhu saalistaa poroja
myös syksyllä, ennen talviu-
nille menoa.

Suurpedoista ahma aihe-
uttaa koko poronhoitoalu-
eella eniten vahinkoa. Ah-
mat tappavat pääosin kevät-
talvella ja useimmiten koh-
teena on siitosvaadin. Ahma
on rauhoitettu koko Suomes-
sa. Ilvesvahingot ovat myös
lisääntyneet voimakkaasti,
ilveksen aiheuttamat vahin-
got paikallisesti voivat olla
hyvin huomattavia. Susi ai-
heuttaa lukumääräänsä näh-
den suurimmat porovahin-
got. Vuonna 2008 eniten va-
hinkoja aiheutti ahma, toise-
na karhu, kolmantena ilves
ja neljäntenä susi.

Mikä neuvoksi?
Vuoden 2005 jälkeen petova-
hingot ovat olleet voimak-
kaassa nousussa. Petojen
suojelu ja tappolupien liial-
linen säätely on edesautta-
nut asiaa. Lisäksi päätäntä-
valta petoluvista uhkaa
mennä Helsinkiin.

Syötteellä pidetyssä peto-

Tässä taannoin minulta kysyttiin MTK:n kantaa
petoasioihin ja tajusin, ettei minulla oikeastaan
ollut asiasta hajuakaan, joten ajattelin harrastaa
“tutkivaa journalismia” ja ottaa asiasta selvää.

Pedot ovat suojelun takia lisääntyneet
huomattavasti ja jos tulevaisuudessa metsistä

loppuu syötävä, on aiheellista huolestua
ulkoeläinten kuten lampaiden ja nautojen
turvallisuudesta. Lisäksi perheen lemmikit

voivat päätyä petojen ruokalistalle.

Pedot pihoillamme:

vahinkotarkastajakoulutuk-
sessa haastateltu Paliskun-
tain yhdistyksen vt. toimin-
nanjohtaja Jukka Knuuti on
samoilla linjoilla. Hänen
mielestään kannanhoito-
suunnitelmat pitäisi olla hy-
vin tarkat, jolloin pystytään
petokannat pitämään kuris-
sa. Hän mainitsi myös, että
poronhoitoalueella on 15- 30
sutta ja 350- 400 karhua.

Ongelmia on hänen mie-
lestä myös maksatuksissa:
“Korvauskäytäntö on huo-
no, koska korvaukset makse-
taan vain kerran vuodessa.
Riistanhoitolaki on tullut
voimaan vuonna 2009, ja
asetus pitäisi tulla näihin ai-
koihin, niin saataisiin taas
maksatukset käyntiin peto-
vahinkojen osalta.”  Vahin-
kojen vähentämiseksi on lai-
tettu poroille lähettimiä, joka
aktivoituvat, jos poro ei lii-
ku vähään aikaan. Näin pys-
tytään seuraamaan petojen
tappamia poroja. Lisäksi
Ameriikankettukoirien käyt-
tö on yleistynyt karhujen ja
ilvesten pyynnissä. Muita
yleisiä keinoja ovat esimer-
kiksi sähköaidat, laumavar-
tijakoirat, liivin käyttö koiril-
la, voimakkaat äänet ja niin
edelleen.

Harri Nordberg Metsäs-
täjäin Keskusliitosta on sitä
mieltä, että petojen jälkien il-
moittaminen riistanhoitoyh-
distyksille ja petoyhteyshen-
kilöille olisi tärkeää, sillä
näin saataisiin kantojen ko-
koa tarkemmaksi. Petoyhte-
yshenkilöitä ei myöskään ole
tarpeeksi.

-Minkälainen määrä va-
hinkoja voidaan hyväksyä,
hän kysyy ja toteaa ennalta-
ehkäisyn (esimerkiksi sähkö-
aitauksessa) olevan lapsen-
kengissä.

Yhteenvetona:
Asia on niin laaja, että tämä
kirjoitus vain raapaisee hiu-
kan pintaa. Korvauksia jou-
tuu odottamaan jopa vuo-
den, mikä on kohtuutonta
esimerkiksi jos lampaita on
mennyt paljon ja joukossa on
arvokkaita siitospässejä.
Mittavat vahingot kurittavat
poromiesten toimeentuloa,
joten paras keino puuttua
asiaan on petokantojen sää-
tely kovalla kädellä. Ongel-
mana onkin, että moni peto-
eläinten puolestapuhuja ei
ole luonnon tai maaseudun
kanssa missään tekemisissä,
eivätkä näin ollen välttämät-
tä ymmärrä, miten petova-
hingot konkreettisesti vai-
kuttavat esimerkiksi toi-
meentuloon. Myös rakkaan
lemmikkikoiran menetys on
monelle hyvinkin murheel-
linen asia. Pedot voivat olla
pihoillamme tulevaisuudes-
sa, jos asioihin ei tarpeeksi
ajoissa puututa.

Paliskuntain yhdistyksen vt. toiminnanjohtaja Jukka
Knuuti oli talvella Syötteellä petovahinkotarkastajakou-
lutuksessa ja toivoi petokantojen pitämistä kurissa.

Teksti Mari Kälkäjä, haastattelut ja
kuva Timo Vähäkuopus, (lainauk-
set ja asiatieto Metsähallituksen
suurpetosivustolta).
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Retkellä tutustumme uusiutuvan energian kohteisiin
Taivalkoskella sekä Hyrynsalmella.

Bioenergian edelläkävijät
-hanke

MTK-Pudasjärvi sekä ProAgria Oulu järjestävät
maanviljelijöille suunnatun kesäretken

Perjantaina 18.6.2010 klo 9.00 – 16.30

Ilmoittautuminen 11.6.2010 mennessä:
Timo Vähäkuopus puh. 0400-184541
Esko Viitala puh. 0400-286033

Retki on kaikille viljelijöille ilmainen.  MTK-Pudasjärvi tarjoaa
jäsenilleen lounaan.

Taivalkoskella kohteena on Seija ja Timo Laurilan Consol tyhjiöputki
aurinkokeräin, joka on kytketty uuteen bioenergialämpökeskukseen.
Järjestelmässä on 6  yksikköä. Hyrynsalmella kohteena on Antti
Majavan Eaglepower 5 –tuulimylly. Tuulimyllyn nimellisteho on 5 kW.

Puheenjohtajana jatkaa pu-
dasjärvinen, pitkän linjan
lehmäjalostaja Juha Heikki-
lä.

Hän otti puheeksi palkit-
tujen karjojen vaisuhkon
osallistumisen palkintojen-
jakotilaisuuteen. Johtokun-

Juha  Heikkilä jakaa palkintoja viimekesäisissä MTK-
Pudasjärven vanhanajan näyttelyissä. Palkintoaan
noutamassa Juha Viuhkola ja Virpi Holappa.

Karjaväki laidunpäivillä!
Pohjois-Pohjanmaan lypsykarjakerho piti

kevätkokousta 3.5 Nivalassa. Kokouksessa
käytiin läpi tilejä viime kesän karjanäyttelystä

Haapajär-vellä ja mietittiin tulevia reissuja sekä
tehtiin henkilövalintoja.

nan väki käyttää paljon ai-
kaa järjestelyihin ja olisi hei-
tä kohtaan reilua, että edes
ilmoitettaisiin, ollaanko tu-
lossa paikalle. Esimerkiksi
85000kg lypsäneistä lehmis-
tä saa hopeisen kakkulapion,
eli kyseessä on ihan merkit-

tävä palkitseminen kestä-
västä lehmästä.

Kokouksessa sovittiinkin,
että palkintokutsun saatu-
aan karjanomistaja ottaa yh-
teyttä vaikka sihteeriin, onko
tulossa paikalle vai miten
palkinto toimitetaan. Poh-
jois-Pohjanmaan Kellokas
palkinnon sai satatonnari
Onnenkukka Et hurjalla
19588 kg maitotuotoksella.
Lehmän omistaa Kallion tila
Oy Nivalasta. Holstein leh-
mien ykkönen oli huimalla
valkuaiskilotuotoksella tai-
valkoskelainen Sanni, 668 kg
(valkuaistuotos). Sannin
omistaa Johannes ja Airi Ke-
ränen. Ay Lehmien paras oli
Pyhäjärvisen Matti Suvileh-
don USA, 609 kg. Onnea
näille hienoille lehmille ja
heidän omistajilleen!

Lypsykarjakerhon toi-
minta on aktiivista. Vuosit-
tain järjestetään perinteinen
jalostuskurssi Kuusamossa,
laidunpäivät keväällä, jalos-
tuspäivät syksyllä ja mah-
dollisesti tänä vuonna teh-
dään reissu Elmia näytte-
lyyn Ruotsiin.

Seuraavaan yhteiseen il-
lanviettoon kokoonnutaan
ensi kesänä 16.7 Maalaiskar-
tano Pihkalassa Siikalatvan
Kestilässä. Tarjolla on savu-
sauna, köysiratalaskua ja
navettaravintola on varattu
illaksi osallistujien käyttöön.
Kaikki joukolla mukaan ta-
paamaan muita lehmäihmi-
siä!

Mari Kälkäjä

Kauppatie 1 (käynti Varsitien puolelta)
Myynti Alpo Siekkinen p. 040 358 0905
Myynti / asennus Valto Illikainen 040 350 3115

LÄMMITYS, VESIJOHTO JA ILMASTOINTI
KERRALLA KUNTOON. TOIMI NOPEASTI.

Myynti, suunnittelu, asennus ja huolto

Tuplavahva sadevesiputki 110*6000 12,50 €
Tupla salaojaputki 110/95*6000 12,20 €
Muhviputki HTP 110*6000 28,70 €

KATTILAT, VARAAJAT, MAALÄMPÖPUMUT,
ILMALÄMPÖPUMPUT, POISTOILMALÄMPÖPUMPUT,

KÄYTTÖVESISANEERAUKSET.
AMMATTITAIDOLLA ASENNETTUNA.

TOUKOKUUN TARJOUKSET:

Aloitimme 4h-kerho toimin-
nan Aittojärven koululla
syksyllä. Kerhon tarkoituk-
sena oli, että kaikki kylän
alakouluikäiset lapset saisi-
vat yhdessä pitää hauskaa
leikkien ja pelaten kerran
viikossa puolitoista tuntia.
Heti ensimmäisellä kerho
kerralla kun kerho alkoi,
kysyimme kerholaisilta,
mitä kaikkea he haluaisivat
tehdä.

Heidän toivomuksestaan
olemme askarrelleet, leikki-
neet erilaisia leikkejä, kuten
sorsanmetsästystä, piilosta

ja viestileikkejä koulun lii-
kuntasalissa ja ulkona polt-
topalloa ja muuta kivaa sekä
pelanneet sählyä, jalkapalloa
ja pökköpalloa. Lisäksi meil-
lä on ollut vähän erilaisem-
piakin päiviä, kuten hallo-
weeni, jota juhlimme naami-
aisilla, pikkujoulu, jossa lei-
kimme tonttuleikkejä ja
söimme pipareita ja torttuja
sekä vappujuhla, jolloin
kaikki kerholaiset saivat teh-
dä itselleen naamarit.

Talven aikana olemme
luistelleet, käyneet koulun
laavulla makkaranpaistossa

ja on meillä ollut myös leik-
kimielinen kumiveistoskisa-
kin. Lisäksi muutamilla ker-
hokerroilla olemme kokan-
neet yhdessä kaikille jotain
pientä syötävää. Alkusyk-
systä kerholaisia oli lähem-
mäs kaksikymmentä, mutta
vuoden aikana kävijämäärä
on laskenut hieman, ja nyky-
ään kerhossa käy reilu kym-
menen lasta. Se on ihan so-
piva määrä, sillä leikkejä on
helpompi ohjata, kun kerho-
laisia ei ole kovin paljoa. Vii-
meisellä kerralla, jolloin juh-
limme kerhon päättymistä,
meillä on tarkoitus tehdä
täytekakkua ja viettää vii-
meinenkin kerho kerta leik-
kien ja pelaten. Kerho-ohjaa-
jina olemme oppineet toimi-
maan lasten kanssa parem-
min ja huomanneet, että las-
ten kanssa aika ei koskaan
pitkäksi. Koko vuosi on ol-
lut kiva ja muistorikas ja
meillä kaikilla on ollut todel-
la hauskaa yhdessä.

Aittojärven 4h-kerhossa
aktiivista toimintaa

4H-kerhon ohjaajat:vas.
Ruusa Lauhikari, Johan-
nes Lauhikari ja Matti
Kuha

Alueneuvojat
Antti Härkönen 0400-157 422
Hannu Juurikka 0400-183 351

Matti Pesiö 040-731 8418
Tuomo Tuomaala 040-715 7293

Jari Tyni 0400-286 499
Seppo Miettunen 0400-318 607

Tomi Illikainen 040-198 7997
Vt.toiminnanjohtaja.
kiinteistövälitvs, LKV

Jussi Perttu 040-760 8939
Toimistonhoitaja

Ulla Illikainen 020 413 7520
etunimi. sukunimi@mhypudasjarvi.fi

metsänhoitoyhdistys

KEMERA-TUET
JAOSSA!

Laita metsäsi kuntoon ja
ota oma osuutesi tukieuroista.

Valtion varoista voit saada tukea mm.
•nuoren  metsän ja taimikon hoitoon
•metsänviljelyyn

NEUVOMME JA
AUTAMME KAIKISSA

METSÄNOMISTUKSEEN
LIITTYVISSÄ ASIOISSA

PUDASJÄRVI

Osoite: PL 62 Toritie 1, puh. 020 413 7520, fax 835 319
www.mhy.fi

LVI-CENTER OY
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SORKAN-
HOITAJA

EERO
KAIKKONEN
P. 040 591 2196

SÄHKSÄHKSÄHKSÄHKSÄHKÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELUUUUU
JJJJJAAAAA

ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU TTTTTALALAALALAALALAALALAALALA
• Sähkö- ja teleasennukset
• Sähkösuunnittelu ja asennus

Markku Talala
0400-214 150, 08-823 452

Sähkötie 2 Pudasjärvi

- Pe paikalla Kekkilän edustaja Jarmo Hartikainen
- La puutarhalla pihasuunnittelija Tiina Peuraniemi
- La tarjoamme ilmaiseksi makoisaa käristemakkaraa ja mehua klo. 10-17.
  Tervetuloa herkuttelemaan kukkaloistoon!

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVENVENVENVENVEN
PUUTPUUTPUUTPUUTPUUTARHAARHAARHAARHAARHA
KUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OYYYYY

Tuotantotie , 93100  Pudasjärvi, puh. 08 824 335
puutarha avoinna ma-pe 8-20, la-su 9-18

PUUTARHAPÄIVÄT
pe 21.5. ja la 22.5.
PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONEELLA

suoraan kasvupaikalta suuresta valikoimasta laatutaimet
KORISTEPENSAAT osta 5 maksa 4
MONIVUOTISET KUKAT osta 5 maksa 4
OMENAPUUT 30,- kpl  55,- / 2 kpl (rungonsuoja kaupanpäälle)

Kestävä valk. marketta 20,-/ 5 kpl
Tuuheat petuniat (a 1,20 ) 10,-/ 10 kpl
Orvokki ( myös sarviorvokki ) 10,- / 12 kpl 15,- / 20 kpl
Paljon myös muita tarjouksia.

Myös havutarjouksia!

Tarjoukset voimassa
pe-su 21.5.-23.5.

Jalosta puukauppasi arvoa tekemällä sijoittajakuvan kartoitus 
Osuuspankissasi. Löydämme yhdessä juuri sinulle sopivan muodon 
puukaupparahojen sijoittamiseen. Tule omaan Osuuspankkiisi 
keskustelemaan.

Puusta voi
jalostaa mitä vain.

Esimerkiksi arvopapereita.

Maataloudessa syntyy run-
saasti biojätettä, jota voidaan
hyödyntää energiantuotan-
nossa.

Suomessa on tällä hetkel-
lä toiminnassa maatilakoko-
luokan biokaasulaitoksia
muutamia kymmeniä. Lä-
hinnä muutaman “Pelle-Pe-
lottoman” uraauurtavan
työn tuloksena on ensim-
mäinen laitos toiminut jo
toistakymmentä vuotta.

Biokaasulaitos tuottaa
energiaa monessa muodossa
ja moneen käyttöön. Itse pro-
sessissa syntyvä kaasu voi-
daan valjastaa tuottamaan
sähköä joko tavallisella

moottorilla tai turbiinilla.
Lämpö saadaan käyttöön
polttamalla kaasua kattilas-
sa. Kaasua voidaan myöskin
paineistaa ja käyttää liiken-
nepolttoaineena.

Biokaasulaitosten yleisty-
misen esteenä on lähinnä in-
vestoinnin kalleus. Maatila-
kokoluokan laitos maksaa
100-250 tuhatta euroa. Hin-
tahaitarin toisessa päässä on
kierrätysosista itse rakennet-
tu laitos ja toisessa päässä
valmis konttiratkaisu tykö-
tarpeineen. Esteenä on
myöskin Suomen syöttöta-
riffin porrastus, joka on päin-
vastainen esim. Saksan syöt-

tötariffiin verrattuna. Euroo-
passa pienen laitoksen tuot-
tamalle sähkölle on taattu n.
25-30 sentin hinta/kWh,
Suomessa puhutaan alle
kymmenestä sentistä ja pie-
net maatilakokoluokan lai-
tokset jäisivät kokonaan
syöttötariffin ulkopuolelle.

Saksassa tyypillinen lai-
tos on kylän yhteinen, johon
viljelijät toimittavat syötteen
eli lannan, rehujätteen ja var-
tavasten viljellyn maissisäi-
lörehun. Koko kylä saa edul-
lista energiaa ja ylimäärä
syötetään valtakunnan verk-
koon. Myöskin ympäristö-
hyöty on tiheään asutussa

maassa huomattava, käsitel-
ty lanta on lähes hajutonta ja
ravinteet tehokkaasti kasvi-
en hyödynnettävissä.

Suomen harva asutus ja
harvassa olevat maatilat ei-
vät puolla suuremman ko-
koluokan laitoksia. Tulevai-
suus tulee todennäköisesti
olemaan se, että maatilako-
koluokan laitokset  yleisty-
vät jahka tariffit saadaan oi-
kealle tasolle. Yhdyskuntajä-
tettä tullaan enenevässä
määrin käsittelemään  suu-
remmissa laitoksissa, koska
saasteeton tapa tuottaa ener-
giaa ja jalostaa biojätettä
esim. viherrakentamisen
käyttöön tulee ympäristötie-
touden lisääntyessä kasva-
maan.

Sirkka Pankinaho

Biokaasu - tulevaisuuden
energialähde maatiloilla?

• Laadukkaat kalaverkot, liinat,
paulat, virvelit, kelat, vavat,
uistimet, lipat, jigit ym…

• Honda perämoottorit
• Kumikengät
• Koira- ja hevostarvikkeet +

linimentit kolotuksiin
• Kissan kuiva- ja purkkiruoat

www.anonase.com
08-821 337

Tikka T3 kal.308
asepaketti tarjous:
Ase + kiikari + tarvikkeet

Täyssynteettinen
5w-40 moottoriöljy

Goretex puvut alk.

999€

5€/l
279€

Koiranruoat alk.
Myös vehnättömät
edullisimmin meiltä!

1€/kg
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Nuoret lomittajat viihtyvät nautakarjan parissa ja Mika Ronkainen (vas.) ja Hannu
Illikainen pitävät työstään maatiloilla, jossa joutuu tekemään vaativiakin töitä.

Koillismaan johtokuntien yhteinen
palaveri Syötekeskuksessa

Koillismaan (Pudasjärvi ,Taivalkoski,  Kuusamo) MTK:n
yhteinen palaveri pidettiin 7.5.  Syötekeskuksessa.

Johtokunnilla on ollut tapana kokoontua muutaman vuoden
välein ja nyt oli Pudasjärven vuoro järjestää.

Koillismaan  MTK:n yhteinen palaveri pidettiin 7.5.  Syötekeskuksessa.Virallisemman
osuuden toi Pudasjärven kaupungin kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä,  joka puheen-
vuorossaan esitteli omaa rooliaan maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta

 Tilaisuudesta tuli mukavan
rento ja normaalista kokous-
jäykkyydestä ei ollut tietoa-
kaan. Jokaisella oli helppo
sanoa omat mielipiteensä.

 Yhdistykset esittelivät
toimintaansa ja todettiin, että
jokaisessa yhdistyksessä on
hieman erilaista toimintaa.
Jäsenille järjestetään koulu-
tusta ja monenlaisia virkis-
tystapahtumia ja retkiä.
Myös kuluttajatoimintaa on
lisätty ja osallistuttu kotimai-
sen ruuan kampanjoihin.

Toiminta on ollut erittäin
aktiivista.

Tietysti myös lomitus-  ja
poroasiat puhuttivat ja nii-
hin haettiin yhteisiä ratkai-
suja.

Virallisemman osuuden
toi Pudasjärven kaupungin
kehittämisjohtaja Mikko
Kälkäjä,  joka puheenvuo-
rossaan esitteli omaa rooli-
aan maaseudun elinvoimai-
suuden näkökulmasta. Toi-
mivien maatilojen olemassa-
olo varmistaa maaseudun

elinvoimaisuuden.
Lopuksi Pudasjärven yh-

distyksen puheenjohtaja
Mari Kälkäjä luovutti vie-
raille vanhanajan maatalous-
näyttelyistä kootun kuvakir-
jan muistoksi naapurikunti-
en yhdistyksille. Palaverista
jäi mukava maku ja yhteis-
työtä tarvitaan varmasti jat-
kossakin yhteisten asioiden
eteenpäin viemiseksi.

Kuvat ja teksti:
Timo Vähäkuopus

Mika ja Hannu – nuoret
maatalouslomittajat
Maatalouslomittajan työ ei kaikkia nuoria houkuttele, sillä työtä pidetään

raskaana ja yksinäisenä. Näin eivät ajattele nuoret lomittajat, Mika
Ronkainen ja Hannu Illikainen. He ovat työskennelleet alalla viime

syksystä lähtien ja pitävät työstään.
Mikalle maataloustyöt ovat
tulleet tutuiksi kotonaan, sil-
lä hän on maatilan poika ja
tutustunut alaan jo pikkupo-
jasta lähtien. Peruskoulun
jälkeen Mika opiskeli suun-
nitteluassistentiksi Kempe-
leessä, viime syksynä alan
töiden vähetessä Mika päät-
ti alkaa maatalouslomitta-
jaksi.
Hannu tutustui navettatöi-
hin lapsuuden kaverin Mi-
kan kotona Saijalassa. Opis-
kellessaan Pudasjärven maa-
talousoppilaitoksessa hän
pääsi työharjoitteluun Ven-
ymälle Multiniemen tilalle ja
innostui alasta siinä määrin,
että päätti alkaa maatalous-
lomittajaksi.

Suomessa on kaikkiaan

noin 5 000 lomittajaa ja niitä
tarvittaisiin paljon lisää.
Aloittavan lomittajan palk-
kaa pidetään pienenä, koska
työ on monesti osapäivätyö-
tä. Myös työajat koetaan
hankaliksi.

-Palkka on ihan kohtuul-
linen, koska lisät ja matka-
korvaukset korottavat palk-
kaa tuntuvasti, kertoo Mika
Ronkainen.

-Minun mielestäni työssä
hankalinta on työaika. Aa-
muisin joutuu nousemaan
aikaisin ehtiäkseen ajoissa
työpaikkaan. Toisinaan jou-
tuu tekemään jopa useampia
viikonloppuja putkeen,
Hannu Illikainen luonnehti
maatalouslomittajan työtä,
joka voi olla väliin raskasta.

 Monilla voi olla vanhen-
tunut käsitys maatalouslo-
mittajan työstä. Työnkuva
muuttuu koko ajan tilojen
koneellistumisen myötä.
Työ vaatii entistä enemmän
tietokonetaitoja ja sen vuok-
si se on jatkuvaa uuden opet-
telua. Nykyisin lomittajaa
pidetään tiloilla ammattilai-
sena ja hänen työtään arvos-
tetaan. Samalla lomittajalta
toki vaaditaan entistä enem-
män.

Lomittajille sattuu muita
ammattiryhmiä enemmän
tapaturmia, monet niistä
eläinten aiheuttamia. Näin ei
kuitenkaan ole käynyt Mi-
kalle ja Hannulle, jotka viih-
tyvät nautaeläinten parissa.
(rr)

Martti Rissanen aikoo eläkepäivinään keskittyä harrastuksiin, kuten metsänhoitoon,
metsästykseen ja elämänkumppaniinsa Liisaan. Viimeisenä työpäivänään Rissa-
nen tarjosi kakkukahvit. (Kuva Timo Vähäkuopus)

Mr Hankkija eli Rissasen
Martti jäi täysin palvelleena
eläkkeelle huhtikuun lopus-
sa. Pudasjärven tuottajat kä-
vivät porukalla  tervehtimäs-
sä ja kakkukahveilla  hänen
luonaan viimeisenä työpäi-
vänä. Nuo tutut “ slouganit”:
Hankkija Rissanen, terve ter-

Rissasen Martti eläkkeelle
ve ja kävelehän pannulle,
ovat monille tutut Martin sa-
nonnat. Palvelu tässä liik-
keessä on ollut hyvää ja mo-
nella nuoremmalla myyjällä
olisi Martin palvelualttiudes-
ta opittavaa. Eläkkeelle jääty-
ään hänellä on nyt aikaa kes-
kittyä harrastuksiin, kuten

metsänhoitoon, metsästyk-
seen ja tietysti elämänkump-
paniin Liisaan. Tuottajat toi-
vottavat Martille mukavia
eläkepäiviä ja kiittävät men-
neistä vuosista.

Timo Vähäkuopus
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Kynkään kylä sijaitsee Siu-
ruantien varrella kylän läpi
virtaavan Livojoen tuntu-
massa. Kylä on mitä mai-
nioin lapsiperheiden asuin-
paikka, sillä kylältä on mat-
kaa Kurenalle vain viitisen-
toista kilometriä.  Vaikka osa
kyläkulman vanhoista tilois-
ta on autioitunut, uusia lap-
siperheitä kylälle muuttaa.
Pari vuotta sitten kylälle
muuttivat Ulla ja Raimo Hir-
vasniemi lapsineen.

Hirvasniemet eivät ole
paljasjalkaisia pudasjärveläi-
siä. Ulla on syntynyt Ylivies-
kassa ja Raimo Oulussa. He
avioituivat 10 vuotta sitten ja
asuivat Pudasjärvellä vii-
meiset kahdeksan vuotta
Kurenalta hankkimassaan
omakotitalossa. Elämä ei
kuitenkaan maistunut kes-
kustassa, jossa käsistään

Hirvasniemen perheen arki on
tavallista elämää

Kynkäällä asuva 7-lapsinen Ulla ja Raimo
Hirvasniemen perhe elää heidän omien

sanojensa mukaan tavallista elämää. Isä Raimo
käy töissä Kurenalla Profinin tehtaalla ja äiti
Ulla hoitaa neljää nuorinta lastaan kotona.

Vanhimmat lapset käyvät Aittojärven koulua.
näppärälle Raimolle ei ollut
omien sanojensa mukaan
“oikein mitään tekemistä”.

-Emme tietoisesti etsineet
taloa muualta, mutta kuu-
limme naapurilta tämän ta-
lon olevan myynnissä. Ihas-
tuimme tähän ja muutimme
tänne kaksi vuotta sitten.
Täällä lapset voivat leikkiä ja
olla vapaammin ja mekin
voimme toteuttaa omia
luontoon liittyviä harrastuk-
siamme, Hirvasniemet ker-
toivat Kynkäällä asumisen
eduista, joihin kuuluvat lä-

heiset suhteet naapureihin.
-Meillä ei ole edes ovikel-

loa, joten sisään saa tulla
aina, jos luuta ei ole oven
edessä.

Valintoja ohjaa
elämäntapa

Hirvasniemen perheessä
riittää vilskettä ja toimintaa
jokaiselle päivälle. Vierailin
heidän kodissaan viime vii-
kon tiistaina, joka oli tavalli-
nen arkipäivä. Äiti Ulla oli
nukuttamassa kuistille puo-

livuotiasta Otto-poikansa.
Kouluauto oli juuri tuonut
kolme vanhinta lasta koulus-
ta kotiin. Leikki-ikäiset lap-
set leikkivät ja pyöräilivät
pihamaalla naapurista tullei-
den kavereidensa kanssa.

- Ulkona on lapsille tosi
paljon virikkeitä ja tekemis-
tä. He tykkäävät olla päivät
ulkona, Ulla kertoi lasten
elämästä, johon kuuluu va-
paudesta nauttiminen. Äi-
din mukaan ympäristö ei luo
perheelle mitään paineita.

Perheenpääkin Raimo
pyyhälsi töistä kotiin mopol-
laan. Hän kertoi kulkevansa
työmatkat mopolla, jolla kul-
keminen on paljon edulli-
sempaa kuin autolla. Per-
heen auto on äiti Ullan käy-
tössä, koska hän käy hoita-
massa asiat keskustassa.

Ullan ja Raimon elämäs-
sä raha, markkinatalous ja
kaupallisuus eivät ole mää-
räävässä asemassa, vaikka-
kaan he eivät ole tietoisesti
pyrkineet elämään eko- tai
luomuelämää. He kierrättä-

Ullan sylissä on ilmajokinen kukkopoika, joka on tottu-
nut ihmisiin. Kukkoa silittämässä tytär Anni.

Mummokani on tottunut perheen lapsiin. Kania hoitamassa Jenni  -tytär ja Kaarlo-
poika.

vät tavaroita ja vaatteita ja
voivat hankkia niitä kirppu-
toreilta. Perheessä kaikki jäte
lajitellaan ja kierrätyskelpoi-
set toimitetaan kierrätyspis-
teeseen. Jäteauto pyörähtää
pihassa vain joka toinen
kuukausi.

- Elämme tavallista, mei-
dän näköistä elämää. Enem-
mänkin voisi puhua elämän-
tavasta ja asenteesta kuin tie-
toisista valinnoista, he poh-
diskelivat kahvipöydässä,
jossa tarjolla oli Ullan leipo-
mia kahvipullia.

- Tykkään laittaa ruokaa
ja leipoa, koska olen käynyt
sille alalle koulunkin, Ulla
mainitsi ja kertoi jo odotta-
vansa jo kasvi ja peruna-
maan laittamista, mansikka-
maan ja pihapensaiden hoi-
tamista ja sadonkorjuuta
sekä olohuoneen ikkunalla
esikasvattamiensa tomaatin-
taimien antamaa satoa.

Kananmunia ja hunajaa
omasta takaa
Seiterin talon pihapiiri luo
mainiot puitteet perheen
luontoharrastuksille. Piha-
piirissä on 1960-luvulla ra-
kennetun asuintalon lisäksi
vanha asuinrakennus, riihi ja
aittoja, joissa on tilaa muun
muassa pienkotieläimille.

-- Meillä on 5 valkoista

Kotitalonsa portailla istumas-
sa Raimo ja Ulla sekä esikou-
lua käyvä Juuso-poika.

Raimon ja Ullan kahvihetki 1960-luvulla rakennetun talon keittiössä.

munivaa kanaa ja kukko
odottamassa ulos pääsemis-
tä. Lisäksi on kasvamassa 16
maaliskuussa kuoriutunutta
ilmajokista maatiaiskanaa,
joista osa on kukkoja. Lem-
mikkeinä meillä on kuusi
kania ja kaksi koiraa, ja rii-
hen takana on kaksi pesää
tarhamehiläisiä, joista syk-
syllä linkoamme hunajaa
omaan tarpeeseen, he kertoi-
vat elämäntyylistään, jota he
samalla kutsuvat harrastuk-
sekseen.

Perheenpäällä ei ole peu-
kalo keskellä kämmentä.
Hän on rakentamassa pi-
haan uutta saunarakennus-
ta.

- Tulevaisuudessa on tar-
koitus joko laajentaa nykyis-
tä taloa tai rakentaa uusi,
Raimo kertoi tulevista raken-
nushankkeista.

Hirvasniemen perhe elää
luonnonläheistä ja joiltakin
osin omavaraista elämää,
jonka he uskovat lisäänty-
vän tulevaisuudessa. Kulu-
tushysteria ei voi heidän nä-
kemyksensä mukaan jatkua
määrättömästi. Kiireettö-
män ja luonnonläheisen elä-
män he uskovat jatkossa
miellyttävän varsinkin nuo-
ria.

- Tämä on meille paitsi
elämää myös mielenkiintoi-
nen harrastus. (rr)
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Kokonaisuutena voidaan sa-
noa lyhykäisyydessään, että
vain mielikuvitus on rajana,
kun kehitetään lammastalo-
utta. Tärkeimpänä näen
maaseudun lähinnä näyttä-
vyytensä kannalta.

Lammas on erinomainen
maisemanhoitaja – näky-
vyyksiltään hoidetut tien-
varret ja jokitörmät ovat
upeimpia paikkoja tätä aja-
tellen. Nämä molemmat liit-
tyvät kiinteästi matkailuun
sekä jokivarret vielä kalas-
tusmatkailun edistämiseen –
ei ole pusikot haitalla.

Lammas antaa omalta
osaltaan todella suuren pa-
noksen matkailun kehittämi-
seen. Maisemanhoitoa tue-
taan EU:n toimesta merkittä-
vällä summalla. Nykyään
jopa kyläyhdistyksetkin saa-
vat tukea maisemanhoitoon.
Erinomaisena esimerkkinä
toimii Pudasjärvellä Jongun
kyläyhdistys, joka on ensim-
mäisenä lähtenyt tällä saral-
la liikkeelle. Olen tehnyt hei-
dän kanssaan laiduntamis-
sopimuksen, joten lammas

Lammastalous – tulevaisuuttako?

tässäkin tapauksessa nousee
merkittävään rooliin. Voi-
mavarana tässä esimerkissä,
kuten kaikessa muussakin
toimii yhteistyö, jota tulee
yleensäkin käyttää, ennen
kaikkea yhteenkuuluvuu-
den edistämiseksi.

Lapsimatkailu on yksi
parhaimmista osa-alueista,
jossa voidaan hyödyntää
lampaan kasvatusta. Nyky-
ään vanhemmat ja eritoten
isovanhemmat tekevät las-
tensa eteen mitä vaan, ennen
oli toisin. Lapsen kiintyessä
eläimeen vanhemmat melko
varmasti hyödyntävät elä-
mysmatkailua lomareissuja
suunnitellessaan, olettaen
tarjontaa olevan.

Päiväkoti- ja koululais-
ryhmille lammastila on to-
della mielenkiintoinen käyn-
tikohde. Vastaavasti lam-
masta voidaan helposti kul-
jettaa “esiintymään” muun
muassa päiväkoteihin. Itsel-
läni näistä menettely tavois-
ta on huippu hyvät koke-
mukset lampaiden kanssa.

Liha maukasta
Lihasta muutamalla sanalla:
Siteeraan mielelläni eräässä
seminaarissa esitelmöineen
brandy asiantuntijan sanoja,
kun hän luokitteli lampaan-
lihan “maukkaaksi ja miehi-
syyteen positiivisella tavalla
vaikuttavaksi tuotteeksi”
Itse yhdyn sataprosenttises-
ti tuohon maukkauteen,
mutta ikäkö lienee syynä,
ettei tuohon miehisyyteen
niin merkittävää vaikutusta
ole ollut. Lihalla on todella
valtava kysyntä esimerkiksi
Oulussa ja sen eteen ollaan

tekemässä työtä, jotta mark-
kinatoimintaa pystyttäisiin
harjoittamaan vaivattomam-
min. Näin saataisiin tuoret-
ta lihaa kuluttajille, eikä mei-
dän lähiruokamme tulisi
Uudesta-Seelannista. Tässä
yhteydessä pitää esittää Pu-
dasjärven MTK:lle suuri kii-
tos ruokahuollon puolesta
tekemällenne työlle. Olette
menneet sinne missä kulut-
tajat ovat. Heidän tulee saa-
da oikeaa tietoa ruokaketjus-
ta, eikä tieto saa tulla harkit-
semattomasti ja osin myös
perättömästi tiedotusväli-

Otsikon asetin tarkoituksella tuohon muotoon,
koska en itsekään tiedä onko se tulevaisuutta.

Oman näkemykseni kirjoitan artikkelin loppuun.
Tässä kirjoituksessani tulen käsittelemään

asioita, jotka tavalla tai toisella liittyvät pienen
lampaan ympärille ja mitä kaikkia

mahdollisuuksia eläin olemassa olollaan
maaseudulle ja sen ihmisille tarjoaa.

neiden, lähinnä television,
kautta, sillä sieltä tuleva tie-
to on yleensä maatalousvas-
taista. Ollaan avoimia uusil-
le tuulille – ainakin lammas-
talouden puolella löytyy val-
miudet kuluttajan ja tuotta-
jan väliseen vuoropuheluun.

Kädentaitajat – myös täl-
lä sektorilla lammas tarjoaa
erinomaisia mahdollisuuk-
sia omatoimiseen jalostuk-
seen. En voi olla mainitse-
matta kyläläisemme, huip-
pusuunnittelijan/ompelijan
Katri Kemppasen tekemää
vällyä, johon hän käytti kuu-

si muokattua lampaan taljaa.
Täysin omakätisesti toteutet-
tuna se on upea luomus, jol-
la arvo on todella suuri.
Myös villasta tehtävä lanka
on erinomaista ja tietenkin
kaikki huovutustyöt niin
ikään. Vain mielikuvitus on
rajana.

Onko lammastaloudessa
esteitä? On, niin kuin on kai-
kissa muissakin ammatin-
harjoittamisissa. Mutta me-
hän itse olemme sitä varten,
että esteet tuodaan esille ja
niistä neuvotellaan, jonka
jälkeen asiat otetaan uuteen

Lampaan kotiteurastuksen selvittelyä Eduskuntatalolla keväällä 2009. Oikealta pääministeri Matti Vanhanen, MTK:n
lammasjaoston puheenjohtaja Outi Sirola, lampuri, poromies Eero Oinas-Panuma ja lampuri Antti Holmström.

KONEET SUORAAN MAAHANTUOJALTA 
ILMAN VÄLIKÄSIÄ

Tiedustelut: Pasi Ahonen
0424 720 713 ilt. 040 566 9472

Maatilalla ei ole päivää, etteikö Diecin maatilakurotta-
jaa tarvita. Ketteryytensä ja monitoimisuutensa vuoksi 
ei ole työtä mihin Dieci - 
maatilakurottaja ei soveltuisi

LANNANLEVITYSVAUNUT
-  Markkinoiden tehokkain levitys
-  Paras levitysjälki
-  Laaja mallisto 8 cm3-28 cm3

HEINÄTYÖKONEET 
meiltä
Pöyhimet 4,5-8,8 m
Karhottimet 4,5-8 m

PAALISILPPURIT
-  Roottorinveto ketjulla
-  Hardox-teräinen silputusroottori  
 ja lietso
-  Vahva pohjakuljetin
-  Pohjakuljettimen veto    
 alennusvaiheiston avulla
-  Erittäin tehokas
-  Vahva ja moniteräinen roottori

KYSY KEVÄÄN TARJOUSTA!
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harkintaan ja tehdään pää-
töksiä uudelta pohjalta.
Kaikkien täytyy ymmärtää,
että nyt on kyse maaseudun
tulevaisuudesta. Asioita vie-
dään eteenpäin poliittisella-
kin tasolla. Jopa pääministe-
ri Vanhanen on antanut
sympatiansa ja ymmärtä-
myksensä asioiden eteen-
päin viemiseksi.

Voinko alkaa
lampuriksi?
Voinko alkaa lampuriksi?
Tietenkin kaikissa amma-
teissa on omat vaikeutensa
ainakin aloitus vaiheessa.
Lammaspuolella on omat
neuvojansa, jotka varmasti
opastavat asiantuntevasti ja
tilakohtaisesti. On olemassa
myös meitä aktiivi lampurei-
ta, joilta saa käytännön tie-
toa kokemusperäiseltä poh-
jalta. Hinnaltaan allekirjoit-
taneen tieto perustuu ystä-
vyyden, yhteistyön ja avun-
annon – sarjaan, jossa alv
prosentti on 0. Maaseudulla,
etenkin lammastalouden
kannalta, ovat hyvät aloitus-
näkymät. On valmiiksi in-

Oululaisia päiväkotilaisia
maatilamatkailulla Pu-
dasjärvellä.

Muutaman
päivän ikäi-
set karitsat

emiensä
 rinnalla.

vestoituja rakennuksia – na-
vettoja, konehalleja ja jopa
koneita. Ei tarvita suuria lai-
napääomia ja työ on paljon
helpompaa tai ainakin ei niin
sitovaa kuin muu karjanhoi-
to. Ala sopii erinomaisesti
perheille, jossa toinen osa-
puoli käy tilan ulkopuolella
töissä. Keväällä karitsointi
aika on vähän kiireisempää,
mutta lopulta hetki uuden
yksilön, karitsan, saattami-
sesta maailmaan palkitsee ja
korvaa kaiken menetetyn
vapaa-ajan. Uusi elämä on
aina mielenkiintoinen, vaik-
ka eläimestäkin on kysymys.
Omaan katraaseeni tänä ke-
väänä syntyi 105 pientä lam-
paan alkua. Kevät oli kaiken
kaikkiaan onnistunut siinä
suhteessa.

Kuten huomata voi, lam-
mas on hyötymahdollisuuk-
siltaan idearikas eläin. Eläi-
men ympärille voidaan ra-
kentaa muitakin ammatteja.
Maisemanhoidon neuvonta
on jo nyt osa lampaan ym-
pärillä tapahtuvaa neuvon-
taa. Kädentaitajien kautta
toteutuva opetus voidaan

laaja-alaisesti yhdistää lam-
paaseen. Matkailun edistä-
minen voidaan alan ammat-
tilaisten keskuudessa niin
ikään kohdistaa lampaaseen.

Uskon lammastalouden
tulevaisuuteen!
Euroopan Unioni pitää myös
jollain tavalla ottaa huomi-
oon, kun puhutaan lammas-
taloudesta. Ennakkotietojen
mukaan ohjelmakaudelta
2013 eteenpäin maatalouden
budjetti olisi painottumassa
ympäristö puolelle enem-
män kuin tänä päivänä. Se,
mitä ympäristöasioita paino-

tetaan, ovatpa ne joko mai-
semanhoitoa tai lannoiteseu-
rantaa tai kenties jotakin
muuta, eivät ole haitaksi ai-
nakaan lammastaloudelle.

Euroopan parlamentin
päätös lammas- ja vuohita-
louden näkymistä vuodelta
2008 on myös myönteinen
lammastalouden kehityksel-
le koko Unionin alueella. Sii-
nä mainitaan kylämaisemien
pusikoituminen sekä vanho-
jen opittujen taitojen häviä-
minen, kuten kotiteurastus
ja keritseminen. Erityisesti
ollaan huolissaan nuorten
saamisesta alalle. Myös ruo-

kakulttuuri huolettaa Unio-
nia lampaanlihan osalta, ku-
lutus tulisi saada nousuun.
Suomessa olisi monia hyviä
brandyasiantuntijoita, kuten
edellä kerroin. Unionin ra-
portissa painotetaan vahvas-
ti myös alan työllistävää vai-
kutusta. Kaiken ei tarvitse
olla niin valtavasti keskitet-
tyä. Tämä tietenkin vaatii
luottamusta päättävien hen-
kilöiden ja lammastalous-
yrittäjien välille ja sitä aina-
kin lampureiden taholta löy-
tyy.

Lopuksi vastaan alussa
esittämääni kysymykseen

“Lammastalous – Tulevai-
suuttako”?: Jos vuoropuhe-
lu eri toimijoiden, kuluttaji-
en, tuottajien, virkamiesten,
mtk:n, poliitikkojen jne, kes-
ken jatkuu asiallisella pohjal-
la ja maaseudun tulevaisuus
nähdään rikkautena sekä
päämääränä on kuluttajalle
tuotettu tuore elintarvike
(lampaanliha), vastaukseni
on: “Uskon vahvasti lam-
mastalouden tulevaisuu-
teen”.

Antti Holmström
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Maatalouden merkitystä kotipitäjämme peruselinkeinona olisi syy-
tä aiempaa enemmän tuoda esiin aina tilaisuuden tullen. Itsestään
selvänä helposti pidetään sitä, että kasvottomat säännöt ja määräyk-
set osaltaan huolehtivat maatalouden kehityksen suunnan. Ja liian
usein kehityksen ainoaksi suunnaksi nähdään vääjäämätön maata-
louselinkeinon merkityksen vähentyminen.  Näin ei kuitenkaan saa
olla. Nyt on aika vaikuttaa ja vahvistaa tämän peruselinkeinon ase-
maa ja nostaa se sille kuuluvaan kunniaan.

Kysyä sopii, olemmeko laiminlyöneet, tosin ei tarkoituksellisesti
mutta kuitenkin, tuon tärkeän ammattikunnan ja yrittäjäryhmän
myös Pudasjärven kaupungin elinkeinotoimen kehittämisessä?  Toi-
vottavasti nyt tapahtunut voimaperäinen havahtuminen, suoranai-
nen “uusherännäisyys”, poikii hyviä kehittämishankkeita, jotka ovat
lähtöisin viljelijöiltä itseltään. He parhaiten tietävät, mistä maaseu-
tuelinkeinojen kehittämisessä on varsinaisesti kysymys.

Ajankohta maaseudun voimaperäiselle kehittämiselle on mitä
otollisin. Luonnonolosuhteet huomioon ottava, tehokas tilanhoito
luo tulevaisuuden yhä useamman maatilan yrittäjälle ja antaa tule-
vaisuudenuskoa myös tuleville maatilojen jatkajille. Erityisen hyvän
piristyksen elinkeinolle tulee antamaan juuri päätetty kansallinen
uudistuvien energiamuotojen kehittämis- ja tukipaketti. Panostuk-
set metsäenergian hyödyntämiseen ovat mittavat ja ne antavat mah-
dollisuuksia monenlaiselle uudelle yrittäjyydelle Pudasjärven maa-
seutukylissä.  Jatkossa maatilojen metsävarojen merkitys tilojen hy-
vinvoinnin lähteenä korostuu entistä enemmän puuston käytön
uusien hyödyntämistilaisuuksien avautuessa.

Tilakoon kasvattaminen kaikkinensa on monesti paikallaan, jotta
työmenetelmiä voidaan uudistaa ja investoida nykyaikaiseen tuo-
tantovälineistöön ja -kalustoon.   Uusien työmenetelmien avulla voi-
daan helpottaa myös viljelijäperheiden työtä ja vähentää liiallista työ-
sidonnaisuutta. Liiallinen työkuorma on monelle viljelijälle arkea.
Siihen tottuukin helposti.  Suurin uhkaava vaara onkin siinä, että
oman ja perheen yhdessäolon tärkeys jää taka-alalle ja ajatukset kes-
kittyvät vain arjesta selviytymiseen. Tällöin myös ammatissa kehit-
tymisen laaja-alaiset mahdollisuudet saattavat jäädä taka-alalle.

Oli ilo tavata nuori viljelijäpari, joka tässä eräänä perjantaina ison
moottoripyörän selästä huikkasi hyvän viikonlopun toivotukset. Oli-
vat löytäneet yhteisen harrastukset usean muunkin maanviljelijä-
motoristin tapaan. Moderni keino tuulettaa aivoja ja löytää yhteistä
puuhastelua mielenkiintoisen harrastuksen parista – ja varmasti mat-
kat ulottuvat tilan rajojen ulkopuolelle!

Kevät on juuri nyt parhaimmillaan. Kasvu on päivittäin silmin
havaittavaa. Uusi oras on vuosittainen luonnon ihme, jota ei kylläs-
ty ihastelemaan. Lämpimät ajatuksemme suuntaamme uutterille vil-
jelijäperheille, jotka työllään turvaavat puhtaiden, suomalaisten elin-
tarvikkeiden saannin. Työnne varmistaa myös kauniin maaseutum-
me elinvoimaisena säilymisen.

Hyvän kasvukauden toivotuksin
Kaarina Daavittila, kaupunginjohtaja

Alkukesän tervehdys

On ilahduttavaa seurata Pudasjärven tuottajajärjestön
aktiivisten puuhanaisten ja –miesten modernia otetta ja

työskentelyä pudasjärveläisen peruselinkeinon
edistämiseksi. Olen havainnut, että usea järjestön

aktiivi on nuori, parhaassa työiässä oleva, ammattiinsa
perusteellisesti perehtynyt, elinkeinonsa

tulevaisuuteen uskova, yritykseensä panostava, monin
tavoin aktiivinen vaikuttaja.

MTK- Pudasjärven
maaseutuliitteen lukijoille!

Käynti Kontiolla kannattaa:

www.kontio.fi 

Rainer Tuomaala 
Ranuantie 224, Pudasjärvi, GSM 0400 952 146 
rainer.tuomaala@kontio.fi 

OP-Pohjola-ryhmä laajentaa asiak-
kailleen tarjoamiaan keskittä-
misetuja. Nyt pankki- ja vakuutus-
asiansa ryhmään keskittäneet asi-
akkaat saavat uuden metsävakuu-
tuksen vuodeksi veloituksetta. Tar-
jous alkoi toukokuun alussa ja jat-
kuu vuoden loppuun.

Suomen yksityismetsistä on ko-
konaan vakuuttamatta noin puolet
eli yhteensä noin 7,5 miljoonaa
hehtaaria. Yksityisiä metsänomis-
tajia on kaikkiaan noin 600 000.

– Metsä on omaisuutta, joka
kannattaa vakuuttaa samalla taval-
la kuin muukin omaisuus, esimer-
kiksi auto tai asunto. Metsä on

OP-Pohjola-ryhmä laajentaa keskittämisetujaan:

Uusi metsävakuutus
vuodeksi veloituksetta

usein myös maatalouden taloudel-
linen selkänoja, muistuttaa toimi-
tusjohtaja Teuvo Perätalo Pudas-
järven Osuuspankista.

– Perinnönjaossa metsäomai-
suus usein pienenee, eivätkä kaik-
ki metsänomistajat aina näe va-
kuuttamisen merkitystä. Pienem-
pikin metsäala kannattaa vakuut-
taa ja metsää hoitaa, jotta omaisuu-
den arvo säilyy. Esimerkiksi viime
vuonna myyrätuhot olivat pahim-
mat vuosikausiin ja vakuutusyh-
tiöt maksoivat korvauksia kolmin-
kertaisen määrän normaalivuoteen
verrattuna. Lisäksi viime talven lu-
mikuormat aiheuttivat metsille

vahinkoja varsinkin Etelä-Suomes-
sa. Myös ympäristöolosuhteet voi-
vat muuttua yllättäenkin.

– Yhden järeän tukkipuun hin-
nalla saa Suomessa vakuutettua
noin 15 hehtaaria metsää, Teuvo
Perätalo huomauttaa.

– Pohjolan metsävakuutus antaa
metsänomistajalle valinnanvaraa.
Asiakas voi vakuuttaa metsänsä
laajasti tai valita erilaisista vaihto-
ehdoista metsälleen sopivimman ja
ottaa vakuutuksen esimerkiksi
vain myrskytuhojen, lumen, tuli-
palon tai eläinten ja kasvitautien
aiheuttamia vahinkojen varalle,
Teuvo Perätalo kuvailee.

Pohjolan markkinaosuus metsä-
vakuutuksista on tällä hetkellä 16
prosenttia. Viime vuonna kasvu oli
peräti viisi prosenttiyksikköä. Eri-
tyisen vahva Pohjola on yli 100
hehtaarin metsätilojen kohdalla.
Niissä markkinaosuus on yli nel-
jännes, 26 prosenttia. (ht)

Leskenlehti jo
kukkaan ehti
Pudasjärvi-lehden toimittaja Rauni Räi-
sänen lähetti kuvan tien pientareella kuk-
kivasta leskenlehdestä ja riemuitsi kun se
ainakin on varma kesän merkki. Korpi-
sella asuva Rauni pari viikkoa sitten vie-
lä viestitteli, että Korpisella voi vielä vaik-
ka hiihtää... Mutta tokkopa enää. Kyllä
lämpimät ilmat ovat tehneet lumesta lo-
pun jo sielläkin.
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Päätylän tilalla yrittäjinä toimivat
Maija ja Lasse Puhakka, mukana
touhuavat myös pojat Arttu 8v. ja
Markku 6 v. Lasselle asuminen
maalla ja viljelijän ammatti olivat
jo lapsesta    asti itsestään selviä
asioita. Lasse aloitti tilanpidon 20-
vuotiaana v. 1990, puoliso Maija
löytyi Pudasjärven maatalousoppi-
laitokselta. Nivalasta kotoisin ole-
va Maija muutti tilalle v. 1997. Ti-
lalla on peltoa n. 100 hehtaaria,
pellot ovat luomutuotannossa.

Alkuun tilalla oli pienehkö lyp-
sykarja, mutta nuoripari rakensi
lehmilleen kylmäpihaton ja lehmä-
luku lähes kolminkertaistui. “Hei-
tosta” alkuun lähtenyt ajatus tuo-
tantosuunnan muutoksesta jalostui

Lihantuotantoa ja koneurakointia Tuhansuolla
Emolehmät heinäpaalin kimpussa.

Emolauman isäntänä toimii ko-
mea ja “pitkärunkoinen” Valtsu.

toiminnaksi 2-3 kuukaudessa. Tuo-
tantosuunnan vaihdoksen   talou-
dellista kannattavuutta selviteltiin;
lisäksi mahdollisuus lisätä kone-
urakoinnin kautta saatavia ansioi-
ta painoivat vaakakupin tuotanto-
suunnan vaihdoksen puolelle. Las-
se urakoi talvella lumenaurauksia,
sekä kesäaikaan kaivinkoneella oji-
tuksia ja rehunkorjuuta traktorilla.

Kaksi pientä lasta ja vanhempi-
en ajatus mielekkäämmästä ajan-
käytöstä saivat aikaan sen, että en-
simmäiset emolehmät tulivat Pää-

tylän tilalle v. 2005. Tällä hetkellä
pääasiallisesti Limousinristeytyk-
siä olevia emoja on 55 kpl ja nuor-
ta karjaa n. 70 päätä. Emolauman
isäntänä toimii komea ja “pitkä-
runkoinen” Valtsu.

Maija kasvattaa tilalla Sao Mi-
guelin Filoja eli Azorien karjakoi-
ria ja suomenhevosia. Hänellä on
tällä hetkellä kolme tammaa – jois-
ta kahden odotetaan varsovan tu-
levana kesänä. Koiria on kolme,
kaksi urosta Mineral (Rolli) ja Jano
Da Mata Do Eucalipto alias Nopu.
Nartulle, Nikitta Do Monte Do
Charco (Nikita), on suunnitteilla
toinen pentue lähiaikoina. Rotu on
kotoisin Azorien saarilta ja Suo-

messa harvinainen. Luonteeltaan
koirat ovat kovia ja “tiukkoja”, jo-
ten ne vaativat johdonmukaisen
koulutuksen. Isokin sonni nöyrtyy
vanhimman uroksen – Rollin –
edessä.

Maija ja Lasse harrastavat mo-
lemmat talvella moottorikelkkailua
ja kesällä moottoripyöräilyä. Kum-
mallakin on omat “rautaratsut”,
jolla he karauttavat välillä tuulet-
tamaan ajatuksiaan.

Teksti ja kuvat:
Sirkka Pankinaho

Emolauman isäntänä toimii ko-
mea ja “pitkärunkoinen” Valtsu.
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Työterveyshuolto opastaa,
neuvoo ja auttaa hakeutu-
maan myös sopivaan kun-
toutukseen tarvittaessa. Työ-
terveyshuollon toiminta pe-
rustuu maatalousyrittäjän
kanssa tehtyyn sopimukseen
ja toimintasuunnitelmaan.

Tällä hetkellä Pudasjär-
vellä työterveyshuoltoon
kuuluu 58 tilaa, joissa on
yhteensä 106 yrittäjää. Tila-
muotoja ovat lypsykarjata-
lous, lammastalous, viljan-
viljely, porotalous ja lihakar-
jankasvatus.

 Silloin kun uusi tila liit-
tyy työterveyshuoltoon, tila-
käynti tehdään mahdolli-
simman pian.

Tilakäynnin tarkoitukse-
na on arvioida tilan työolot,
työn kuormittavuus, tapa-
turmariskit ja eri altisteet.
Samoin kartoitetaan tilan
ensiapuvalmius ja ensiapu-
välineet sekä suojaimet.

Tilakäynti tehdään siihen
aikaan, kun esimerkiksi lyp-
sykarjatilalla tehdään nor-
maalit navettatyöt.

Mukana ovat työterveys-
hoitaja, piiriagrologi ja mah-
dollisuuksien mukaan työfy-
sioterapeutti ja työterveys-
lääkäri ja käynnistä tehdään
aina raportti suosituksineen.
Tilakäynti tehdään neljän

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto

vuoden välein ja tarvittaes-
sa useamminkin. On ilah-
duttavaa huomioida uudel-
leen tilalle mennessä, että
aikaisemmin annettuja suo-
situksia on noudatettu ja
muutos- ja parannustöitä
työolosuhteisiin on tehty.

Erityisesti ilahduttavaa
on se, että vaikka tänä päi-
vänä tiloilla käy hyvinkin
useita erilaisia tarkkailijoita,
niin koskaan maatalousyrit-
täjä ei kieltäydy työterveys-
huollon tilakäynnistä. Joskus
sopivaa päivää joudutaan
sovittelemaan, mutta aina se
on löytynyt.

 Tilakäynnin jälkeen maa-
talousyrittäjälle tarjotaan
työterveyshuollon terveys-
tarkastusta. Tähän kuuluu
tarvittavat laboratorioko-
keet, työterveyshoitajan ja
työfysioterapeutin sekä tar-
vittaessa lääkärin terveystar-
kastus. Maatalousyrittäjillä
on mahdollisuus saada
myös sairaanhoitopalvelut
työterveyshuollosta silloin

kun on tehty sopimus ennal-
taehkäisevästä toiminnasta.
Tällä hetkellä työterveys-
huoltoon kuuluvista tiloista
noin 90 prosentti on ottanut
myös sairaanhoitopalvelut
työterveyshuollosta.

Yhteistyöryhmä apuna
Pudasjärvellä toimii moni-
ammatillinen maatalousyrit-
täjien yhteistyöryhmä. Tämä
kokoontuu vähintään kerran
vuodessa ja sen tärkein teh-
tävä on tiedonvälitys. Koko-
uksissa käsitellään erilaisia
toimintatilastoja, suunnitel-
mia ja jokaisen osallistujat-
ahon maatalousyrittämiseen
liittyviä ajatuksia ja toiveita.
Yhteistyöryhmässä on kaksi
maatalousyrittäjien edusta-
jaa, Melan edustaja, Kelan
edustaja,

ProAgrian piiriagrologi,
Pudasjärven terveysaseman
johtava lääkäri, työterveys-
lääkäri, työfysioterapeutti ja
työterveyshoitaja sekä tarvit-
taessa kutsutaan esimerkik-

si lomituksen edustaja ja
muita vastaavia henkilöitä.

Attendo MedOnen toimi-
pisteessä Pudasjärvellä maa-
talousyrittäjien työterveys-
huoltoa hoitaa kaksi työter-
veyshoitajaa eli Elmi Kouva
ja Taina Niemelä. Heillä on
koulutus maatalousyrittäji-
en työterveyshuollon teke-
miseen ja lisäksi Niemelällä
on koulutus poromiesten
työterveyshuollon tekemi-
seen.

Työterveyshuollon toi-
mesta on pidetty maatalous-
yrittäjille suunnattuja ensi-
apu-kursseja.  Yhteistyössä
Taivalkosken työterveys-
huollon kanssa on joku vuo-
si sitten anottu ja järjestetty
Aslak-

kuntoutuskurssi Rokual-
la. Työterveyshuolto oli
myös tiiviisti mukana muu-
tama vuosi sitten MTK Pu-
dasjärven KKI (kunnossa
kaiken ikää) kampanjassa.

Taina Niemelä,
työterveyshoitaja
Attendo MedOne Oulun
seudun työterveyshuolto,
Pudasjärven yksikkö.

Monenlaista remonttia
on tullut tehtyä, mutta että
itselle rupeaisi jotain teke-
mään, on ollut pitkään vain
haaveena. Viime syksynä al-
koi tuntua, että nyt kokeil-
laan. Minun pahin vitsauk-
seni on ollut pikkuhiljaa ker-
tynyt ylipaino.

Mistä se johtui, oli liikun-
nan vähäisyys ja väärät ruo-
kailutottumukset. Herkut oli
hyviä ja illalla mukava jää-
dä sohvalle makoilemaan. Ei
muuta kun itseä niskasta
kiinni ja parantamaan näitä
tottumuksia. Pikkuhiljaa
kahvileipä pois, leikkeleet
vähemmälle ja muutenkin
ruokavalio terveellisemmäk-
si.

Mitään ihmedieettiä en
ole harrastanut, vaan järjel-
lä olen yrittänyt  katsoa mitä
suuhun laitan. Säännöllisen
liikunnan lisääminen tuli
kuvioihin myös. Rupesin
ajamaan kuntopyörällä, käy-
mään uimassa ja lenkillä
tienpäällä. Talvella mukaan
tuli myös hiihto eli ihan pe-
rusliikuntaa. Viljelijänä on
ollut muka aina hyvä syy jät-
tää liikunta vähemmälle ve-
doten työkiireisiin. Aikaa on
kun osaa vaan vähän järjes-
tellä.

Täytyy myöntää, ettei
kaikki ihan helppoa ole ollut.
Monesti on jääkaapin ovi il-
lalla paiskautunut kiinni ja
kuntopyörän päällä istumi-
nen tuntunut tylsältä, mutta
kun tuloksia alkoi tulla, se oli
kannustavaa. Myös lähim-
mäisten merkitystä ei pidä
unohtaa tällaisessa projektis-

Maatalousyrittäjän tukena toimii
työterveyshuolto, jonka yhtenä tehtävänä on

auttaa ylläpitämään ja joskus jopa parantamaan
maatalousyrittäjän työkykyä. Tavoitteena on

ehkäistä työperäisten sairauksien syntyminen.

Timon elämäntaparemontti:
Painosta pois yli 40 kg
sa. Silloin, kun on ollut oi-
kein vaikeaa, on hyvä ottaa
yhteyttä vaikka kaveriin ja
puhua tai tekstailla hänen
kanssaan. Myös puoliso on
ollut tukena tässä jutussa
koko ajan. Kiitokset kuulu-
vat heille kaikille. Kannusta-
valta tuntuu myös se, kun
kylillä liikkuessa tutut ja
puolitut tulevat puhumaan

muutoksesta, vaikka aluksi
olin hiukan kiusaantunut
noista kommenteista.

Nyt reilut neljäkymmen-
tä kiloa pienempänä ei ole
kaduttanut hetkeäkään, että
aloin tuon urakan. Työ jat-
kuu vielä noin kympin ver-
ran ja sitten vasta elämänta-
pa alkaa, kun paino pidetään
tavoitteessa. Siinä sitä vasta

elämäntaparemontia on eli
haasteita riittää. Ei muuta
kun kaikille hyvää alkavaa
kesää ja miettikää olisiko
teissä itsessänne remontin
aihetta. Se kyllä onnistuu, jos
asiaan oikein paneutuu.

Timo Vähäkuopus

Työterveyshoitaja Taina Niemelä on kannustanut Timo Vähäkuopusta elämäntapa-
remontissaan.

• Kuljetukset päivittäin Oulu-Pudasjärvi  • Muutot • Jakelut
Puh. 0400 251 671, fax 08-821 643
Jukolantie 35, 93100 PUDASJÄRVI

www.pohjanrahti.com

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi toimittaa jäsentensä
metsiin liki 1,5 miljoonaa kappaletta männyn ja kuu-
sen taimia, lisäksi männynsiemenillä viljellään noin 250
hehtaaria. Metsänomistajat istuttavat taimet pääosin
itse, mutta Istutus työllistää kauttamme myös paikal-
lisia metsureita sekä opiskelijoita. Lähiviikkojen aika-
na metsissä kuuluukin käen kukunnan lisäksi myös
tasaista istutusputkien lonksetta.

Nykyinen metsälakimme velvoittaa metsänomista-
jan uudistamaan avohakkuualueensa 5 vuoden sisällä
hakkuusta. Varmimmin uusi metsä lähtee kasvuun
kun avohakkuualueelle tehdään riittävän voimakas
maanmuokkaus ja sen jälkeen istutetaan taimet.

Puukaupan määräaikainen veroetu kannattaa hyö-
dyntää. Jos puukauppa tehdään 31.12.2010 mennessä
ja puurahat tulee tilille vuoden 2011 loppuun mennes-
sä, niin saat vielä 25 prosentin verohuojennuksen puu-
kauppaan. Karkeasti ajatellen veroetu tuo tukin hin-
taan 3,5 euron lisän ja kuitupuulle 1,25 euroa.

Puun kysyntä on kasvanut ja näkyy se näkyy myös
hinnoissa, sekä tukki, että kuituleimikot tekevät kaup-
pansa. Metsänhoitoyhdistyksen ammattitaito kannat-
taa hyödyntää puukaupassa, teemme alle puolen päi-
vän leimausreissut maksuttomasti. Leimikot kannat-
taa aina kilpailuttaa eri ostajien välillä parhaan hyö-
dyn saamiseksi. Kysy Metsänhoitoyhdistyksen neuvo-
jaltasi vinkkejä tai voit myös antaa leimikostasi valta-
kirjan ja hoidamme kilpailutuksen, puukaupan ja hak-
kuun valvonnan puolestasi.

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry on perustettu
vuonna 1936. Jäsentiloja on noin 3370 kpl, yli 7 hehtaa-
ria metsämaata. Jäsenmäärä on huomattavasti suurem-
pi, koska monet tiloista on perikuntien omistuksessa.
Annamme jäsenille maksutonta neuvontaa metsällisis-
sä asioissa, sekä tarjoamme ammattitaidolla laaduk-
kaita palveluja kilpailukykyiseen hintaan.

Jussi Perttu
MHY Pudasjärvi

aloitellaan
viljelykautta

Henkilömuutoksia:
Ann-Mari Kuparinen siirtyi huhtikuulla Metsähalli-
tuksen palkkalistoille, hänen tilalleen valittiin metsä-
talousinsinööri Tomi Illikainen. Illikaisen toimialuee-
seen kuuluvat Hetekylä, Ruottisenharju sekä Jongun-
järven länsiranta. Tuomo Tuomaala hoitaa Jaalangan
aluetta.

Metsänhoitoyhdistykselläkin
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-29 %

-20%6,23/kg, 
ilman korttia 3,99/rs (8,31/kg)

Voimassa 20.-27.5.

18,53/kg, 
ilman korttia 3,09/pkt (20,60/kg)

0,50/kg, ilman korttia 1,25/ps 
(0,63/kg)

0,99/l, ilman korttia 
1,41/pkt (1,41/l)

-25%

299

HK 
VILJAPOSSUN ULKO-
FILEEPIHVIT 480 g 
kermapippuri 

Heimon Gourmet
KYLMÄSAVU- JA 
GRAAVIKIRJOLOHI-
FILEEVIIPALEET 150 g

Sunnuntai
ERIKOISVEHNÄJAUHO 
2 kg

Valiojäätelö
VANILJAKERMAJÄÄTELÖ 1 l

Valiojäätelö
VANILJAKERMAJÄÄTELÖ 1 l
Laktoositon

Pirkka 
KEVYT KERMAVIILI 200 g

Pirkka 
MAINIO JUOKSEVA 
RASVASEOS 500 ml

Pirkka KANANMUNA
10 kpl/580 g, virike

Pirkka 
VISPIKERMA 2 dl

Pirkka APPELSIINI-
MARMELADI 350 g

100

190

125

148

111

2 prk

pl
3,80/l

rs
2,16/kg

prk
4,23/kg

tlk
5,55/l

-10% -20%

278

2,50/kg yksittäin 0,52/prk (2,60/kg)

pktrs ps

pkt

Pidä ystäville 
hauskat lettukestit

Toukokuun K-Plussa-tarjoukset 
Voimassa 3.-30.5.10

189 
1,89/l, ilman korttia 
2,39/pkt (2,39/l)

pkt

30–60 min
5 annosta

3 dl maitoa
2 dl kermaviiliä
1 tl suolaa
2 kananmunaa
2 1/2 dl Pirkka vehnäjauhoja
1/2 dl juoksevaa margariinia

1.  Vatkaa lettutaikinan aineet kevyesti se-
kaisin. Anna taikinan turvota noin 1/2 tuntia. 
Paista taikinasta rasvassa ohuita lettuja (noin 
10 kpl). Ripottele lettujen väliin sokeria ja 
peitä letut niin, että ne pysyvät lämpiminä. 
2.  Lohko mansikat pituussuunnassa 4 osaan. 
Kuumenna appelsiinimarmeladi kattilassa 
juoksevaksi. Sekoita joukkoon appelsiinime-
hu. Kaada seos kuumana mansikoiden päälle 
ja sekoita. 
3.  Vaahdota kerma ja mausta sokerilla sekä 
mintulla. 
 Tarjoa letut taivaallisten mansikoiden ja 
minttuvaahdon kanssa.  

TAIVAALLISET MANSIKAT
n. 400 g tuoreita mansikoita
1 dl Pirkka appelsiinimarmeladia
1 rkl appelsiinitäysmehua 

MINTTUVAAHTO
1 tlk (2 dl) Pirkka vispikermaa
1 rkl sokeria
1 tl kuivattua minttua

PAISTAMISEEN
juoksevaa margariinia
sokeria

Kesäletut, taivaalliset mansikat ja minttuvaahto

Pirkka 

PALVELEMME ARKISIN 8-21, LA 8-12, SU 12-18. Meillä myös:

Sähkötie 1
puh. 0207 890 450
Palvelemme ark. 8-21, 
la 8-18, su 12-18

Magnum mini

10 KPL/500 G (5,98 KG)
JÄÄTELÖPUIKKO

299
pkt

ilman korttia 3,49 pkt (6,98 kg)

Voimassa 30.5.2010 asti

23
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudasto-
rilla ilmoittaminen on  yksityisille henkilöille ilmainen.
Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai
faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soi-
tetuista maksu on 15 euroa +alv (18,30 e). Jos haluat ilmoituk-
seeen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15
euroa +alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista).

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Myytävänä 13" kesärenkaat,
jako 4x100, uutta vastaavat.
hp. 90€, 0440 923946.

Myydään Lämminvesiboile-
ri 150l, pieni vesi vuoto. Eni-
ten tarjoavalle.  0440 923946.

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Myydään Asuntovaunu So-
lifer Artic 50 vm. 1990. Vau-
nu siistissä kunnossa. Rekis-
teröity 6 henkilölle. Talvitelt-
ta sisältyy kauppaan. Vaunu
ollut vain kesäkäytössä ja
talvisäilytys ladossa. Tiedus-
telut: 050 4552054.

MARKKINMARKKINMARKKINMARKKINMARKKINAAAAAT T T T T TTTTTO-PE 20.-21.5.O-PE 20.-21.5.O-PE 20.-21.5.O-PE 20.-21.5.O-PE 20.-21.5. klo 9-17 klo 9-17 klo 9-17 klo 9-17 klo 9-17

lämmitys-
järjestelmät

lämpöpumput

ilmanvaihto-
järjestelmät

Tuomas  Vanhala

Simo Viinikka

Majava
perävaunut

Jätevesijärjestelmät
Esko Tarvud

Kattopellit
Markku Mursu

Vesikourut
Kattoturvatuotteet
Timo Haaraniemi

Allaway keskus-
pölynimurijärjes-
telmän ostajalle
Allaway-tarvik-
keita 50 eurolla
kaupanpäälle!

Edustaja
paikalla
pe 21.5.

Perjantaina

PUDASJÄRVEN LVI- ja RAUTATARVIKE OY
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi p. (08) 823 510

Tarjouksessa

Markkinapäivien aikana tarjouspyynnön jättäneiden kesken

ARVOMME 100 € TUOTELAHJA-
KORTIN liikkeeseemme
Nimi____________________________________________

Osoite___________________________________________

________________________________________________

Puh.____________________________________________

alk.alk.alk.alk.alk. 89 89 89 89 89€€€€€
Huollamme päivän aikana

Molempina
päivinä

AJONEUVO-
ILMASTOINNIT
ERIKOISHINTAAN

PALJON
HYVIÄ TARJOUKSIA!!!

KAHVITARJOILU

Torstaina
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ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

Syötteen kansallispuisto juh-
lii kymmenettä vuottaan
Euroopan kansallispuisto-
päivänä 22.5.2010. Juhlapäi-
vänä retkeillään opastetusti
Vattukurussa ja vietetään

SYÖTTEEN KANSALLISPUISTO JUHLII KYMMENETTÄ VUOTTAAN
juhlaseminaaria luontokes-
kuksessa. Metsähallituksen
hallinnoima Syötteen kan-
sallispuisto perustettiin
vuonna 2000 suojelemaan
koillismaalaista vaaramaise-

maa, alueen erikoisia rinne-
ja lakisoita sekä vanhoja
kuusikkometsiä ja niiden la-
jistoa. Vaikka kansallispuis-
ton päätarkoitus onkin suo-
jella luontoa, perustamisella

oli suuri merkitys matkailu-
alueen luontomatkailutoi-
minnan kehittymiselle. Kun-
tien panos oli merkittävä
kansallispuiston saamiseksi
Syötteelle eikä ilman alueen

toimijoiden myötävaikutus-
ta nyt juhlittaisi kansallis-
puiston 10-vuotisjuhlia.

Syötteen kansallispuis-
ton, Iso-Syötteen retkeilyalu-
een ja Syötteen virkistysmet-

sän muodostama merkittävä
suojelu- ja retkeilyaluekoko-
naisuus houkuttelee vuosit-
tain jopa 100 000 kävijää,
mikä on osoitus Syötteen
luonnon vetovoimasta.
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L i i k e h a k e m i s t o

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Ilmoita liikehakemistossa.
Ota yhteys p. 040 1951 732

AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUT

KAHVILA JA RAVINTOLAPALVELUT

Tmi Esko Puurunen
Juhanintie 34, Ranua
puh. 044 0426764

KAIKKI LVI-alan työt
asennukset, korjaukset, osat

AUTO- JA KONEHUOLTO,
KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Autokorjaamo
TH-MOTOR
Jouni Vikström Myllyvaarantie 541 Iinattijärvi
P. 040 536 6750

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT TAKSIPALVELUITA

HAUTAKIVET

Matkahuolto
avoinna

arkisin klo 8-16
p. 050-353 6579

Tilauskeittiöstä:
voileipäkakut, täytekakut,
salaatit, lämpöiset ruuat.

Tilaukset: 040-596 6251
mporo@saunalahti.fi

NAUTI hyvä lounas
arkisin klo 10.30-15.00!
(myös kotipakettiin)

Grillistä: esim.
• runsas “grillilautanen” 5.90
• lihapiirakka
  kaikilla mausteilla 2,90 ym.
Avoinna: ma-to 8-17,
pe 8-18, la 9-14, su sulj.

vain 7 €

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi • puh. 040 748 2182

Avoinna ma-pe klo 8.00-16.30

•huollot ja korjaukset
ajanmukaisin laittein

•pakokaasumittaukset
bensa/diesel

•Boschin vikakooditesteri
uudemmille autoille

•OBD-mittaukset
•4-pyöräsuuntaukset
• ilmastointilaitehuollot
• tasapainotukset
• rengastyöt

Lisäkaiverrukset ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asakukset, aukaisut

Iinattijärvi, puh.040 564 8643

• Vakuutusyhtiöiden työt
• Kolarikorjaukset • Tuulilasit - peltiosat
• Ruostevaurio korjaus • Maalaukset

Autopeltikorjaamo P. Kuopus

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Simeonintie 4Simeonintie 4Simeonintie 4Simeonintie 4Simeonintie 4
PudasjärviPudasjärviPudasjärviPudasjärviPudasjärvi
puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

JÄTEHUOLTO

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

0400 330 444

Muista
kotitalousvähennys!!!

RAKENTAMINEN
KIINTEISTÖHUOLTO

PÄIVYSTYS 24 H

www.msarkela.com

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

Rynkänpuolentie 69B, Ranua

SÄHKÖPALVELU
Esa Petäjäjärvi

~ Sähköasennus ja urakointi ~
puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585

Teijo Särkelä
0400 495 445

Arto Aittokumpu
0400 158 258

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• rakentaminen
• jätehuolto

• vaihtolava-auto nosturilla
• Iisi -jätevesijärjestelmät

LVI- PALVELUITA

KOSMETOLOGIPALVELUT, HIERONTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN ,
REMONTIT

SÄHKÖPALVELUITA

Yrittäjä! Liikehakemisto
on edullista ilmoitustilaa!

KOSMETOLOGI SIRPA SARAJÄRVI

Toritie 1 Osuuspankin talo 2 krs
Ajanvaraus p. 040 561 9695

*Kasvohoidot * Ripsien ja kulmien värjäykset
* Intialainen päähieronta * Kuumakivihieronta

TERASSI AVATTU

Sinun ja kotiseutusi puolesta

Lähivakuutusyhdistys
Pohjois-Pohjanmaa

Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. 020 522 6000
Faksi 020 522 6010
eunimi.sukunimi@lahivakuutus.fi
www.lahivakuutus.fi

Toimisto avoinna:
ma-pe klo 9.00-16.30

Suomalaista
vakuutuspalvelua
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Työkeskuksen taiteilijoiden näyt-
tely kaupunginkirjastossa 3.5.-28.5.
“Työt on tehty” Kristiina Salmen oh-
jauksessa Kansalaisopiston taidepiiris-
sä. Järjestäjä Pudasjärven kaupungin-
kirjasto
Kuusamo Nature Photo XIV
luontokuvia, Syötteen luontokeskus
Ajankohta 1.5. - 29.7.  Luontokuvaus-
kilpailun neljän sarjan voittajakuvat.
Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuortensarja
sekä Paras Kuusamossa otettu kuva.
Järjestäjä Syötteen luontokeskus.
Taidehuone Pudikin kevätnäytte-
ly 8.5. - 23.6. klo 15-20 (ma-ke), 14-
17 (la-su)Taidehuone Pudikissa. Soma
Kuosmasen - Okka Rickerins - Raija
Puurunsen piirustuksia, maalauksia /
sekatekniikka.  Järjestäjä Kulttuuritoi-
mi.
Tanssit Möykkälässä Puhoksella
22.5. Esiintyy Taimo Löfin yhtye  Jär-

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-
sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. Tapahtumista voi
myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-
lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on
maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

IVT-Center Zeppelin Kauppakeskus Kempele
IVT-Pudasjärvi Kauppatie 9 M-Tavaratalo
040-181 3449, ivtpudasjarvi@gmail.com
(Vakiopäivystys ma ja pe 10-15)

Vihdoin saatavana!
IVT Nordic Inverter 12 KHR-N-
tutkitusti paras ilmalämpöpumppu

Vielä toukokuun

ILMALÄMPÖPUMPUN
OSTAJALLE 100:n EURON
LAHJAKORTTI M-Tavarataloon

jestäjä Puhoskylän Kyläseura ry.
Tanssit Kurenkoskessa  22.5. Esiin-
tyy Kyläsoittajat.
Bingo Hetepirtillä la 22.5. klo 14.00.
Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry.
Tervetuloa!
Syötteen kansallispuiston 10-
vuotisjuhlat 22.5. Syötteen Luonto-
keskuksessa. Syötteen kansallispuisto
juhlii 10 vuotissynttäreitään Euroopan
kansallispuistopäivänä. Luvassa on ret-
ki kansallispuistoon ja muuta ohjelmaa.
Syötteen luontokeskuksessa retken
Kiihdytys- ja testipäivä Pudasjär-
ven Ilmailukeskus,  29.5. klo 8.00.
Tule testaamaan ajoneuvosi suoritus-
kyky varttimaililla (402 m) valvotuis-
sa olosuhteissa Pudasjärven Ilmailu-
keskukseen.
Tanssit Kurenkoskessa  29.5. Esiin-
tyy Dreams.
Souvarit Kurenkoskessa 18.6.

Suurmenestyksen Meri Oulun kesäteatterissa saavuttanut Maalaiskomedia -sarja jatkuu Toppilan Möljällä jälleen tule-
vana kesänä 2010. Kuusniemen kunnassa palataan ratkiriemukkaiden Maalaiskomedioiden alkulähteille. Vain Muutaman
Huijarin Tähden tuo Möljän kesäteatteriestradille joukon tv:stä tuttuja suosikkinäyttelijöitä sekä hahmoja. Tervetuloa
nauttimaan taatusti viihdyttävästä maalaiskomediasta!

Ratkiriemukas Maalaiskomedia
Vain Muutaman Huijarin Tähden

Meri Oulun (Toppilan Möljällä)
Kesäteatterissa pe 23.7.2010.
Pudasjärven Yrittäjien ja Pudasjärven
Maataloustuottajien yhteinen retki

Lähtö linja-autolla pe 23.7 klo 16.00 K-Supermarketin
parkkipaikalta. Paluu heti esityksen jälkeen. Mukaan
mahtuu 45 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä

ILMOITTAUTUMINEN
Tuottajat: Mari Kälkäjä
mari.kalkaja@hotmail.com puh. 040 529 2317
Yrittäjät: Harri Piipponen
harri.piipponen@k-supermarket.fi puh 050 380 0661

Matkan hinta 50 euroa/hlö
 - tervetuliaisdrinkki
- teatterilippu
- näytelmän käsiohjelma
- runsas salaattipöytä,
  sisältää lämpimän ruoan

- ruokajuomana vesi

Messu
seurakuntakodissa su 23.5. klo
10.00 Juha Kukkurainen, Jukka
Jaakkola.
Kuulovammaisten kerho
ke 26.5. klo 11.00 seurakuntako-
dissa.

PUDASJÄRVI
Kirkolliset ilmoitukset

Helluntain ajankohta määräytyy Apos-
tolien teoissa (Ap. t. 2) kuvatusta Py-
hän Hengen vuodattamisesta, joka ta-
pahtui Kristuksen ylösnousemuksen
jälkeisenä juutalaisten helluntaina. Juu-
talaiset viettävät helluntaijuhlaansa 50.
päivänä pääsiäisestä. Juhlan suomenkie-
linen nimi on saatu ruotsin kielen il-
mauksesta helig dag (= pyhä päivä).
Monissa kielissä juhlan nimi pohjautuu
kreikan sanaan pentekoste (= viides-
kymmenes).

Juutalaisten helluntai oli sadonkor-
juun ja 100-luvulta jKr. myös lain saa-
misen juhla. Kristillisessä helluntaissa
tulivat keskeisiksi aiheiksi Pyhän Hen-
gen saaminen ja Hengen toiminta sekä
alkuseurakunnan ja koko Kristuksen
kirkon synty. Helluntaina toimitettiin

HARTAUS
Pyhän Hengen vuodattaminen

Kuorot:
eläkeläisten musiikkipiiri seura-
kuntakodissa ke 19.5. klo 13.00
nuorisokuoro to 20.5. klo 16.30,
kirkkokuoro to 20.5 klo 18.00 ja to
27.5. klo 17.30 , lapsikuoro to 20.5.
klo 17 ja to 27.5. klo 17.
Diakoniatyö:
Läskillä lukutaitoa – kampanjan
loppupunnitus lähestyy. Lukutai-
toa Nepaliin laihdutustapahtu-
man loppupunnitus diakonitoi-
mistossa to 27.5. klo 15-18.
Kirkkoherranvirasto ja
seurakunnan toimistot
suljettuna to 20.5.
Varhaisnuorten kerhot
ovat päättyneet.

Rauhanyhdistykset:
Raamattuluokka Sarakylässä Ant-
ti Kummalalla pe 21.5. klo 19. lau-
luseurat Sarakylän kappelissa su
23.5. klo 19 ( Iivari Jurmu). Myy-
jäisseurat Jongulla Kaisu ja Pek-
ka Liikasella pe 21.5. klo 19. Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 23.5. klo 17
(Eero Kaski, Leo Paaso).
Kastettu:
Elmeri Daniel Ekdahl
Haudattu:
Elsa Helena Erkkilä 79v, Eino Jo-
hannes Lammela 76 v, Pirjo Mar-
jatta Seppänen 61 v, Irja Riihiaho
59 v.

ensimmäiset kristilliset kasteet. Varhai-
sessa kirkossa helluntai oli pääsiäisen
ohella toinen vuoden kastepäivistä.

Helluntaiaattoon huipentuu hela-
torstaista alkava Pyhän Hengen odot-
taminen. Sen iltaan sopii juhlaan valmis-
tava iltajumalanpalvelus tai iltarukous
(vesper).

Helluntain raamatuntekstit puhuvat
Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahja-
na. Hänet on lähetetty meille puolus-
tajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Tässä
Hengessä Kristus on kirkossaan jatku-
vasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman
kaikki kristityt Kristuksen kirkkoon,
yhteen Herraan ja yhteen uskoon. Näin
helluntain sanoma merkitsee vastakoh-
taa sille hajaannukselle, mikä on kuvat-
tu kertomuksessa Babylonin tornista.

Pudasjärven seurakunnan Riekin-
kankaan hautausmaalla järjestet-
tiin siivoustalkoot tiistai-iltana
11.5. Nelisenkymmentä henkeä
ahkeroi pari tuntia ja puhdasta
jälkeä tuli suurella alalla. –Näitä
siivoustalkoita ei ole järjestetty-
kään useaan vuoteen. Aikaisem-
min nämä olivat perinne ja osal-
listuin niihin joka vuosi, jutteli
vanhempi naishenkilö, joka ei ha-
lunnut nimeään lehteen.

Seurakuntamestari Pentti Riek-
ki esitteli jätesäiliöitä, jotka oli ni-
metty erilaisille jätteille. Hän toi-
voi haudoilta poistettavien kuk-
kalaitteiden purkamista siten, että
niistä eroteltaisiin muovijäte
omaan jäteastiaan ja maatuvat
osat omiin säiliöihin. Nykyään on
tarjolla myös maatuvia kukka-
alustoja, joiden käyttämisen toivo-
taan yleistyvän. Hautakynttilöis-

Jätteiden lajittelu mahdollista hautausmaalla
tä olisi eroteltavat metalli- ja muo-
viosat eri astioihin. Kynttilöiden
muovi- ja metallijätettä vähentä-
vät pikkuhiljaa yleistyvät kyntti-
lälyhdyt, joissa ei tarvitse käyttää
muovisuojusta.

Seurakunnan talouspäällikkö
Maire Puhakka kertoi, että seura-
kunnalla on reilut 800 hoitohau-
taa. Niitä hoitavat työntekijät, joil-
le on varattu omat hoitoalueet.
Vielä Puhakka muistuttaa, että
omaisten ei tarvitse kastella hoi-
tohaudoilla olevia kukkia, vaikka
ne joskus kuivahkolle näyttäisi-
vätkin. -Vaarana on silloin ylikas-
telu, joka ei ole hyväksi kukille.

Pudasjärven seurakunnalla on
Riekinkankaan lisäksi hautaus-
maa Sarakylässä. Hautausmaan
hoitotyöhön palkataan kesäisin
töihin kuusi pitkäaikaistyötöntä ja
lisäksi kymmenen koululaista,

jotka työskentelevät vuoroillaan
kahden viikon jaksoissa.

Talkootyön jälkeen oli kahvi-
tarjoilu, kirkkoherra Oskari
Holmströmin pitämä hartaushet-
ki ja lopuksi vielä makkaranpais-
toa.

Heimo Turunen

Hautausmaan siivoustalkoisiin osallistui nelisenkymmentä henkilöä.

Seurakuntamestari Pentti Riek-
ki näytti, kuinka hautakynttilöi-
den metalli- ja muoviosat voi-
daan laittaa omiin jätesäiliöihin.
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo

Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi

Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi

Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi
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Oulunkaaren kuntayhty-
män hallitus päätti 12.5 ko-
kouksessaan, että Oulunkaa-
ren kuntayhtymän perusso-
pimukseen tulee tehdä muu-
toksia, koska Simon kunnan-
valtuusto oli hyväksynyt
19.4. liittymisen Oulunkaa-
ren kuntayhtymään ja Simo
siirtää sosiaali- ja terveystoi-
men järjestämisvastuun
1.1.2011 alkaen Oulunkaa-
ren kuntayhtymälle puite-
lain edellyttämällä tavalla.

Uudistetun perussopi-
muksen mukaan Simon kun-
nan edustus kuntayhtymäs-
sä on 1.1.2011 alkaen yhty-
mävaltuustossa viisi jäsentä,
yhtymähallituksessa kaksi
jäsentä, tarkastuslautakun-
nassa yksi jäsen, palvelutuo-
tantolautakunnassa kaksi jä-
sentä. Näin kuntayhtymässä
on vuoden 2011 alusta yhty-
mävaltuustossa 29 jäsentä,
yhtymähallituksessa 14 jä-
sentä, palvelutuotantolauta-
kunnassa 14 jäsentä, tarkas-
tuslautakunnassa 5 jäsentä.

Northern Network on
Climate Change-NNCC
hanke, joka toimii yhteistyö-
hankkeena Uusiutuvan
energian yrityskeskus-hank-
keelle. Hankkeesta vastaa

Simo ensi vuoden alussa
Oulunkaaren kuntayhtymään

Jokkmokk:n kunta Ruotsis-
sa. Hanke järjestää koulu-
tuksia pienille ja keskisuuril-
le yrityksille ja paikallisille
asiantuntijoille. Koulutukset
koostuvat muun muassa
teknisistä, taloudellisista ja
lainopillisista asioista. Pu-
dasjärvelle on suunniteltu
ilmasto- ja energiakoulutuk-
sessa neljä tapahtumaa, sa-
moin Utajärvelle ja Iihin, jos-
sa tulee olemaan lisäksi tuu-
livoima-aiheisia keskustelu-
tilaisuuksia ja tapaamispäi-
viä. Hankeaika on 2010-
2013. Hyväksyttiin esitys,
jossa Oulunkaaren osuus
hankkeesta on noin 8000 eu-
roa.

Sosiaaliohjaajan viran
perustaminen
Maahanmuuttotoiminta on
alkanut Pudasjärvellä vuon-
na 2008 ja jatkuu edelleen
aktiivisena. Toiminnan laa-
juus huomioon ottaen maa-
hanmuuttajien sosiaalipal-
velut tarvitsevat lisäresurs-
sointia, joten päätettiin pe-
rustaa maahanmuuttajatyö-
hön sosiaaliohjaajan
virka.(ht)
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Maaseudun Sivistysliiton
JUURET JA SIIVET – paikalliskulttuurihanke
järjestää toiminnallisen työpajan
Pudasjärvellä 20.5.2010 klo 12- 16
Poro- Panuman tilalla

TERVETULOA
ideoimaan yhdessä paikalliskulttuurin

ja matkailun tuotteita!

Työpajaan ovat tervetulleita Pudasjärven
kulttuuri-, matkailuyrittäjät, kylätoimijat ja
kaikki aktiiviset asukkaat.
Ilmoittaudu mukaan helena.ukura@msl.fi tai
0400-726904 viimeistään 19.5 .

Voitte palkata Pudasjärven kaupungin tuella
vuosina 92-95 syntyneen nuoren.
Kahden viikon työjakso maksaa työntilaajalle 192€
(työaika 60h), viikon työjakso maksaa 96€ (työaika 30h)

Kesäduuni 2010Kesäduuni 2010Kesäduuni 2010Kesäduuni 2010Kesäduuni 2010
Yritys, yksityinen henkilö,
yhteisö, maatila ym.

Tarvitsetteko aputyövoimaa kesällä 2010?

Työntekijätilaukset voi soittaa
Pudasjärven 4h-yhdistykseen
Päiville 0400-404720 tai
Kirstille 041-7792940

Nykyisin moni hakee työko-
kemusta useiden lyhyiden
työsuhteiden kautta. Anna
pohtii sitä miten kuntasekto-
rilla työ on pitkäjänteistä, ai-
kaansaannokset näkyvät
vasta pitemmän ajan kulues-
sa.

-Omat tavoitteet ja usko
työhön täytyy asettaa siten,
että tehdään laaja-alaista ke-
hitystyötä  ja tällä tavalla
vaikutetaan kokonaisuu-
teen.  Palvelu, moniosaami-
nen ja tehokkuus ovat päi-
vän sana. Ruoka jos mikä
herättää tunteita ja mielipi-
teitä.

-Pidän työn suunnittelus-
ta ja haluan nähdä miten
omia ajatuksia pystyy vie-
mään eteenpäin ja miten ne
tuottavat tulosta, toteaa
Anna. Tosin hän sanoo pitä-
vänsä mielessä myös talou-
dellisuuden näkökulman.

-On haaste saada turhat
työt pois ja tehdä oikeat työt
oikealla tavalla ja oikeaan
aikaan. Tämä on orkesteri,
jossa on hyviä soittajia ja
osaajia, mutta kyllähän he
tarvitsevat kapellimestarin,
ja minä olen nyt orkesterin
kapellimestari. Yhteissointi
tulee siitä, että me ymmär-
rämme toisiamme ja töissä

Ruoka herättää
tunteita ja mielipiteitä

Anna Hämäläinen on 3.5.
lähtien toiminut Pudasjär-
ven kaupungin ruokahuol-
topäällilkkönä.

Pudasjärven kaupunki
on valinnut

ruokahuoltopäällikön
tehtävään Anna

Hämäläisen, joka otti
tehtävän vastaan 3.5.

Hämäläinen on
toiminut Jämsässä
vastaavanlaisissa

tehtävissä ja on nyt
uudessa tehtäväsään

palannut juurilleen
Pudasjärvelle.

on hyvä fiilis. Töitä tehdään
tosissaan, mutta ei totisena,
hän lisää.

Tällä hetkellä Rimmin-
kankaan suurkeittiössä teh-
dään 1450 ateriaa ja syksyllä
aterioiden määrä lisääntyy
noin 350 aterialla.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Liikuntahalli on avoinna
ma-pe kesäaikana seuraavasti:

7.6 – 13.8 klo 16.00 – 20.00

LIIKUNTAPAIKKOJEN JA
–TILOJEN HARJOITUSVUOROT HAETTAVANA

Suojalinnan urheilu- ja tenniskentän, liikuntahallin vuorot
julistetaan haettavaksi.

Hakemukset osoitteella: heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
25.5.2010 mennessä.

Tiedustelut 0400-346097
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– Pudasjärven Osuuspankin 

100-vuotisjuhlarahaston

tarkoitus on tukea ja edistää monipuolista henkistä ja ta-
loudellista hyvinvointia ja menestystä Pudasjärvellä.

Pyydämme yksityisiä henkilöitä ja eri yhteisöjä tekemään 
esityksiä ja aloitteita rahaston toimikunnalle avustusten, 
apurahojen ja palkintojen myöntämiseksi rahaston varois-
ta. Näitä voidaan myöntää erilaisille yhteisöille tai erityisen 
painavin perustein luonnollisille henkilöille taloudellisesta 
innovatiivisuudesta tai innostavasta kulttuurillisuudesta 
taikka muista rahaston tarkoitusta edistävistä ansioista 
tai aloitteista.

Esitykset ja aloitteet pyydetään toimittamaan 4.6.2010 men-
nessä postitse tai sähköpostilla osoitteeseen: 
 
 Pudasjärven Osuuspankki
 Teuvo Perätalo
 PL 14, 93101 PUDASJÄRVI
 tai teuvo.peratalo@op.fi

 Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja 
 Teuvo Perätalo, p. 010 257 1920.

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Ari Salmela
puh. 040 537 2715
asiakkuuspäällikkö

Ota yhteyttä rehu-,
teuras- ja vasikka-
välitysasioissa!

JYRKKÄKOSKENTIE 18 A, 
93100 PUDASJÄRVI

PUHELIN 010 27 21085 
WWW.OSAO.FI

Luovutetaan 
hevosenlantaa 

vastikkeetta 
Kuivikkeena käytetty 
ainoastaan turvetta. 

Myös suuremmat määrät 
ovat mahdollisia.

Tiedustelut: 
Tapio Ojala 

p. 010 27 23777 Kuljetus Luokkanen Oy

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi
Puh/fax (08) 824 199, 0400 350 401

http://www.mtkpudasjarvi.kotisivukone.com
Tutustu MTK - Pudasjärven kotisivuille


